Заради «полегшення Наталія Нагорна: Хіба є місце, куди
страждань»
війна не їде разом із тобою?
Радбез ООН закликав
негайно відвести
важкі озброєння
на Донбасі

Тележурналістка «Плюсів»
у відрядженні на фронті була
найдовше — 24 дні, війна її
навчила малювати і писати книжки

» стор. 5

» стор. 13

П’ятниця—субота, 8—9 червня 2018 року

У зоні турбулентності
Новий чемпіонат
у найсильнішій
футбольній лізі України
розпочнеться одразу
з чотирма клубаминовачками
» стор. 15

№ 61 (5377)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,162 грн
1 € = 30,78 грн
1 рос. руб. = 0,421грн

Судний день
Верховна Рада зробила Порошенку подарунок й ухвалила компромісний закон
про Антикорупційний суд. Чи не стане такий закон компромісом
у боротьбі з корупцією
» стор. 2

❙ Задоволені всі. А як буде, коли розпочне роботу Антикорупційний суд?
❙ Фото з сайта unian.net.

До закінчення передплати на «Україну молоду» на друге півріччя залишилося 10 днів

стор. 7
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ІнФорУМ

«Найближчим часом ми маємо надію і шанси на те, що путінський режим
буде змушений поступитися міжнародному тиску (механізму санкцій), і ми
повернемо свої окуповані території».

■ ПАРЛАМЕНТ

■ НА ФРОНТІ

Судний день

Убивча «допомога»

Верховна Рада зробила Порошенку
подарунок й ухвалила компромісний
закон про Антикорупційний суд

Путін продовжуватиме підтримувати
самопроголошені «республіки»

Інна СТЕПАНЧУК

Упродовж минулої середи противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з
них двiчi — із застосуванням мінометів, повідомляє прес-центр
Операції Об’єднаних сил. Загинуло двоє захисників України.
Відзначається активізація
російсько-окупаційних військ
темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка,
Водяне, Широкине. Тоді як
підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним
діям ворога та давали йому
адекватну відповідь. За даними
розвідки, противнику завдано
втрат: п’ятьох окупантів знище-

Учора Верховна Рада таки дісталася фінішу в тривалому
антикорупційному марафоні й ухвалила законопроект про
Вищий антикорупційний суд (ВАС). Голоси «за» віддали 315
народних депутатів, проте за якийсь час цю інформацію було
уточнено — картки двох народних депутатів, Мустафи Найєма та Ніни Южаніної, з якихось причин не спрацювали, тому
остаточний підсумок волевиявлення — 317 голосів. Президент Петро Порошенко, який увійшов до сесійної зали одразу після голосування, привітав усіх iз цією подією, подякував народним депутатам і додав, що вони йому зробили найкращий подарунок на четверту річницю президентства.
«Ми таки змусили їх це зробити. Закон ухвалено, — прокоментував рішення народний депутат Мустафа Найєм у
«Фейсбуці». — Нам вдалося: переглянути критерії підбору
суддів; переглянути мінімальну кількість суддів для початку роботи суду; дійти згоди щодо чіткої і вузької підсудності
Антикорсуду, щоб не завалити його справами... І найголовніше — ми добилися вирішальної ролі міжнародної спільноти
при обранні суддів в Антикорупційний суд. Під кінець вони
трохи нагадили — у формі роботи Ради міжнародних експертів, в процедурах прийняття рішення щодо подолання вето і
трохи — в суб’єктах, які будуть цих експертів пропонувати.
Але то насправді дрібниці».
Перед голосуванням Президент Петро Порошенко та депутати його блоку натхненно наголошували, що голосування
за Антикорупційний суд — це лакмусовий папірець для кожного депутата, мовляв, хто не підтримає законопроект, — це
саме ті, хто не хоче, аби в Україні існував незалежний Антикорупційний суд. Таку маніпуляцію прокоментувало у своїй
заяві вчора вранці об’єднання «Самопоміч». «Сьогодні є велика ймовірність махінацій і спекуляцій. Можуть принести ніким не бачений варіант закону і скажуть: хто не голосує
— той ворог. Так вони вміють», — наголошує голова фракції
Олег Березюк. І додав: якщо узгоджені комітетом формулювання відповідатимуть інтересам держави і людей, то депутати «Самопомочі» за нього голосуватимуть. «Варіант закону,
який хочуть ухвалити олігархи, створює всі обставини і передумови, що Антикорупційний суд буде залежним», — сказав Березюк.
У цілому народні депутати розглянули близько двох тисяч поправок до законопроекту. Найбільшим каменем спотикання став пункт про те, як формуватиметься Громадська рада міжнародних експертів, яка матиме право вето при
відборі суддів до ВАС. Спікер Ради Андрій Парубій зазначив, що під час розгляду в сесійній залі найсуперечливіших правок щодо Громадської ради «було знайдено формулу», яка повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії. Голова профільного комітету з питань правової
політики Руслан Князевич додав, що не менше 3 iз 6 членів
Ради міжнародних експертів можуть накласти вето на будьяку кандидатуру, запропоновану до суду Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Водночас народний депутат Юрій
Дерев’янко вважає, що трьох членів недостатньо. «Від того,
яка кількість голосів міжнародних експертів враховуватиметься при подоланні вето Громадської ради міжнародних
експертів, залежить те, чи буде суд корупційним, чи антикорупційним, — написав він у ФБ. — Їх повинно бути чотири або більше. Якщо Президенту і його прибічникам вдасться протягнути норму, згідно з якою, достатньо буде лише
трьох голосів, — це означатиме, що Порошенко матиме остаточний вплив на призначення суддів — через Вищу кваліфікаційну комісію суддів чи Вищу раду правосуддя, які йому
підконтрольні». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ…
Вчора також парламент підтримав подання прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Звільнення підтримали 254 нардепи. Окрім
того ВР, проголосувала за призначення професора Володимира Василенка, відомого юриста і правозахисника, на посаду аудитора НАБУ.
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Арсен Аваков
міністр внутрішніх справ

Іван БОЙКО

но та трьох поранено. Найближчим часом Україна має шанси
повернути окуповану територію
Донецької та Луганської областей за допомогою не військової,
а «поліцейської операції», заявив міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков у ході «круглого
столу» на ІХ Національному експертному форумі. За його словами, «ми маємо надію і шанси
на те, що путінський режим буде
змушений поступитися міжнародному тиску (механізму санкцій), і ми повернемо свої окуповані території».
На думку пана Авакова, технічно це буде поліцейська операція без застосування Збройних сил, яка має складатися з
кількох компонентів. Перш за

все, з інформаційного. І запевняє, що така поліцейська операція не потребує 40 тисяч миротворців ООН. Достатньо буде
2 тисячі правоохоронців.
Також міністр МВС виступив за прийняття законів про
колаборантів і про амністію до
початку деокупації Донбасу.
На його думку, постати перед
судом мають люди, які свідомо співпрацювали з окупантами, які входили до органів влади, сприяли захопленню територій, воювали на боці загарбників, вчинили кримінальні
злочини проти українських
військових і мирного населення.
А президент Росії Володимир
Путін, відповідаючи 7 червня в
рамках «Прямої лінії» на відеопитання російського письменника Захара Прілєпіна, який
воює на боці терористів на Донбасі, сказав, що Російська Федерація продовжить «надавати
допомогу» «ЛНР» і «ДНР» на
українському Донбасі. Звичайно, агресор не зауважив, що так
звані «республіки» — незаконні збройні формування. ■

■ КНИЖКОВА ШАФА

Півострів за межею закону
Український інститут національної пам’яті презентував книгу спогадів
свідків окупації Криму
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
«Сірою зоною» в міжнародній практиці називають буферну смугу нейтральної території
в зоні конфлікту, де не діють
цивілізовані правила і закони,
і де насилля стає звичним явищем. Для авторів і героїв книги
«Люди «сірої зони», яку днями
презентував Український інститут національної пам’яті, такою
територією став анексований
Крим.
Авторами книги стали журналістки, долі яких тісно
пов’язані з Кримом — Олена
Халімон та Анна Андрієвська.
Перша свого часу два роки працювала в Криму, а друга після
анексії змушена була залишити
півострів і нині їй дорога туди
закрита: через публікацію про
волонтерів батальйону «Крим»
проти неї порушили кримінальну справу.
Робота над книгою тривала більше року. «Героями книги стали громадські активісти,
як українські, так і кримськотатарські, журналісти, які першими потрапили під прес, прокурори, школярі, пенсіонери, — розповідає «УМ» Олена Халімон.
— Більшість людей ми з Анною
Андрієвською знали особисто,
оскільки українське середовище в Криму було не таким великим. Люди погоджувалися свідчити, бо не могли більше тримати це в собі. Але пережити все це
ще раз для багатьох було непрос-

❙ У Києві презентували книжку «Люди «сірої зони».
❙ Фото з сайту ukrinform.ua.
то. Хтось по три-чотири місяці
збирався з думками. Хтось під
час інтерв’ю плакав і просився
вийти покурити. Імена деяких
свідків ми приховали з міркувань безпеки, бо у них у Криму
лишилися родичі.
Режисерові Олегу Сенцову і
журналісту Миколі Семені, якому суд заборонив будь-які публічні висловлювання, ми дали
в книжці їхнє останнє слово на
суді. Так само є там публічні
виступи й інших в’язнів Кремля. Також ми дали свідчення
Геннадія Афанасьєва про катування, які йому довелося пережити в російській в’язниці, за
матеріалами його прес-конференції, щоб не змушувати його
знову переживати той жах. Але
на 80% матеріали книги — автентичні свідчення реальних
людей», — говорить Олена Халі-

мон.
До книги увійшли 57 історій.
Зібрані свідчення про військову операцію із захоплення Криму, починаючи від лютого 2014
року, про репресії російської
влади, катування та вбивства
активістів. Олена Халімон
каже, що вже їй надходять пропозиції від інших людей, які так
само готові свідчити. Тому в перспективі можливий вихід доповненого видання чи другого тому
свідчень.
Наразі стоїть питання про
переклад цієї книги англійською та французькою мовами.
Автори книги сподіваються, що
колись ця книга стане збіркою
документів на суді в Гаазі, де
розглядатимуть злочини Росії
проти людства. Герої книги готові особисто свідчити про все в
суді. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

300 млн.

На 137,2 млн.

17,75 млн.

50 тисяч

33 тисячі

нових легкових
авто було
поставлено
гривень
дерев
доларів
доларів
виграв у лотерею чоловік із Черкащини, якого не висадять у Карпатах завдяки купленим на облік в Україні за п’ять місяців поточного
— у таку суму оцінюють ринок Україна експортувала електроенергії з по- можуть знайти, інформує «Еспресо». Це найбіль- книгам на «Книжковому арсеналі», пові- року. Це на 10% більше в порівнянні з
ягід в Україні, зазначають у Pro- чатку року, повідомила Державна фіскальна ша сума виграшу з 1991 року.
домляє співтовариство «Разом за при- аналогічним періодом минулого року,
повідомляє асоціація «Укравтопром».
Consulting.
служба.
роду».
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■ ПИТАННЯ РУБА

■ ПРОТИДІЯ

За продаж фальсифікованих ліків —
довічне ув’язнення

Приватні
арсенали

Олег Ляшко бореться
з фармацевтичною мафією

Майже 3,5 тисячі фактів
незаконного обігу
вогнепальної зброї та
вибухівки зафіксували
поліцейські

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Лідер Радикальної
партії з усією фракцією
прийшов на засідання Кабміну з вимогою
відправити у відставку
керівництво МОЗ за образливі висловлювання
на адресу онкохворих.
Окрім того, політик
представив свій план зі
зниження цін на ліки та
посилення відповідальності за їх підробку.
«Ми обіцяли хрестовий похід проти фармацевтичної
мафії,
яка обкрадає українців, позбавляє людей
можливості купувати
ліки і продає підробки.
Так ось, я підписав законопроект про довічне ув’язнення за продаж фальсифікованих
ліків. Не можна у людей витягати останні

гроші за ліки, які, до
того ж, є підробними»,
— наголосив народний
депутат.
Олег Ляшко розповів, що не з чуток
знає, якими дорогими
є ліки, адже сам купує
своїй мамі медпрепарати від тиску приблизно
на 250 гривень щотижня. Але у багатьох людей, особливо у пенсіонерів, з якими він спілкується чи не щодня,
таких грошей немає.
«Не може бути такого, що купують за
кордоном пачку за 5
доларів, а нам продають за 50. Накручують по 300% на одній упаковці, а платять за це українці.
Має бути відновлене
державне регулювання цін на ліки, найжорсткіший контроль

Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Люди на Чернігівщині пожалілися Ляшку, що доступних ліків в аптеці немає,
❙ політик пообіцяв розібратися.
за ціноутворенням
і обмеження рентабельності. Максимум
10-20%, а не 300%.
Крім того, скасування ПДВ та розширення переліку безплатних ліків за програмою «Доступні ліки»

— включити ліки від
онкології та антибіотики. Люди хворіють
на онкологію, останнє з хати виносять,
влазять у величезні
борги, щоб полікуватися, а якийсь ідіот
у МОЗ розповідає,

■ НЕБЕЗПЕКА

«Рудий ліс» — чорна справа
У зоні відчуження ще тліють повалені дерева та сухостій
Тарас ЗДОРОВИЛО
Чорнобильська зона знову нагадала
про себе: цього разу — величезною пожежею, яка розпочалася близько 10ї години ранку 5 червня. У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового)
відселення сталося займання сухої
трави з подальшим розповсюдженням
пожежі в лісовий масив на площі аж до
10 гектарів.
Першими тривогу забили місцеві
жителі, які живуть поблизу зони відчуження. Епіцентром пожежі став так
званий «рудий ліс» — сумнозвісна,

найбільш радіаційно забруднена ділянка, на якій сосни фактично одразу
загинули через величезну дозу радіації
після вибуху реактора на ЧАЕС у 1986
році.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що все під
контролем. Станом на 7 червня пожежа звузилася до площі 1 гектар, зовні вогню немає, спостерігається лише
тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.
До гасіння було задіяно навіть авіацію
ДСНС: десятки тонн води скинули літаки Ан-32П і гелікоптер Мі-8.

Після початку пожежі у
лісах Чорнобильської зони
черкаські
надзвичайники
взяли під свій пильний контроль 7375 гектарів Ірдинського торфовища, яке розташоване у старому руслі Дніпра,
неподалік міста Сміли, і тягнеться на 44 кілометри. Тут
тепер літають сторожі-квадрокоптери.
Таке патрулювання — не
випадкове. Адже торік торфовище горіло та тліло так довго, що рятувальники гасили
його кілька тижнів поспіль у
неймовірно важких умовах.
«На те, аби вгамувати пожежу, було витрачено більше

Пляшка як лінза
Ірдинське торфовище патрулюють
квадрокоптери
мільйона гривень із бюджету
країни, наші люди страшенно втомилися й виснажилися, адже боротися зі стихією
довелося більше місяця», —
розповідає «Україні молодій»
Костянтин Проценко, речник
головного управління ДСНС у
Черкаській області.
«Надзвичайники» за допомогою квадрокоптера деталь-

що не треба виділяти гроші на онкохворих, бо вони все одно
помруть. Ми вимагаємо відставки цієї антилюдської команди і
доступу українців до
медицини!» — підсумував Ляшко. ■

Заходи щодо повної ліквідації займання продовжуються. Проте оптимізму це не всім додає. Адже «довгоживучі» радіонукліди разом із димом
здіймаються у повітря й розносяться
на чималу територію.
За інформацією ДСНС, радіаційний фон у Києві складає 13 мкР/год
(безпечний рівень — до 30 мкР/год),
у Чорнобилі — 31 мкР/год (безпечний рівень — до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон становить
51,6 мкР/год (безпечний рівень — до
140 мкР/год).
Голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що в зоні ЧАЕС на місці займання колишнього «рудого лісу» під час
гасіння пожежники виявили залишки смолоскипів. За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або
пошкодження лісових масивів). ■

■ УПЕРЕДЖЕННЯ

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
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но оглянули торфовища, провели заміри температури торфу на різних глибинах його
залягання, а також перевірили бойову готовність наявних
сил та засобів місцевих пожежних команд.
Будь-яка пожежа, наголошує Костянтин Проценко, це
наслідок діяльності людини.
Тож добре, що нарешті міс-

цеві органи влади зрозуміли,
що пильнувати на своїй землі,
в першу чергу, треба самим.
Бо ще минулого року вони вважали, що це проблема лише
ДСНС.
«Торік
довелося
навіть підключати Черкаську райдержадміністрацію
та ОДА, аби добитися того,
щоб місцеві органи влади
роз’яснювали своїм людям,
які традиційно збирають там
гриби та ягоди, ловлять рибу,
що до пожежі може призвести не лише кинутий недопалок чи розведене вогнище, а
й забута пляшка, яка під час
спеки стає на сонці лінзою,
від якої може спалахнути
вогонь», — каже Костянтин
Проценко. ■

Після початку війни на сході Україну у людей з’явилася величезна кількість зброї. Її значна частина потрапляла на мирну територію
саме із зони бойових дій. Під час
нещодавніх спецзаходів із протидії
незаконному обігу зброї та боєприпасів Нацполіція вилучила близько
950 гранат та 100 кг вибухівки. Цю
інформацію оприлюднили під час
відеоселекторної наради очільника
Нацполіції Сергія Князєва з керівниками всіх структурних та територіальних підрозділів.
Превентивні спецзаходи поліції,
що тривали упродовж березня-травня цього року по всій території країни, були спрямовані на виявлення
та вилучення з незаконного обігу
зброї, бойових припасів та вибухівки. Начальник кримінальної поліції
В’ячеслав Аброськін розповів, що
основною метою роботи стало встановлення та припинення каналів
постачання зброї та боєприпасів зі
сходу країни до областей, де не ведуться бойові дії. А відтак — попередження злочинів із використанням зброї.
«За цей час відкрито 2,3 тисячі
кримінальних правопорушень за
фактами незаконного обігу зброї,
1356 особам вже повідомлено про
підозру у скоєнні таких злочинів.
Вилучено тисячу одиниць вогнепальної зброї, 947 гранат, 152 вибухові пристрої, 107 тисяч набоїв
та 98 кг вибухових речовин», —
констатував перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
Головним «фільтром» із попередження витоку зброї залишаються
блокпости, а також перевірки на залізничних та автовокзалах. Зокрема, це стосується Донецької та Луганської областей, а також суміжних із ними Харківської, Дніпропетровської та Запорізької.
До виявлення та припинення незаконного обігу зброї залучені майже
всі служби поліції. Найбільша кількість виявлених фактів припадає на
карний розшук та підрозділ превенції. Водночас важливим є залучення
кінологічної служби. Так, за період
спецзаходів завдяки службовим собакам встановлено 50 фактів незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою.
Загалом за п’ять місяців року
поліція виявила близько 3,5 тисячі фактів незаконного обігу вогнепальної зброї та вибухонебезпечних предметів. Арсенали зброї
та боєприпасів були вилучені у жителів Івано-Франківська, Донеччини та Тернопільщини, а у Запоріжжі поліцейські виявили підпільну зброярню. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

100 тонн

води

До 100-річчя

скинули літаки в
ході гасіння пожежі, яка виникла 5 червня в Чорнобильській Кам’янець-Подільського університету імені Івана
зоні, повідомили в Держслужбі з надзвичай- Огієнка Нацбанк випустить ювілейну двогривневу
монету, інформує прес-служба установи.
них ситуацій.

99%

На 50%
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студентам

українських смітзростуть тарильвівських вишів притєзвалищ небезфи на холодну
значили соціальну стипечні для життя, констатував міністр воду і водовідведення, каже директор де- пендію Верховної Ради, повідомиекології та природних ресурсів України партаменту економіки та фінансів Київводо- ли в департаменті освіти і науки
Остап Семерак.
каналу Ірина Кирилюк.
Львівської ОДА.

4

ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЧЕРВНЯ 2018

Оксана СИДОРЕНКО
Зарубіжні банки-донори
пріоритетними галузями для
підняття економіки України найближчими роками називають сільське господарство, енерговідновні технології та туризм. Саме сюди вони
готові надавати кредитні кошти, саме на ці напрями радять
звернути увагу й самим українцям. Деякі приватні (не
українські) інвестори навіть
готові профінансувати створення систем, які б дозволили підготувати детальні перспективні програми, на базі
яких ті, хто має вільні кошти та шукає, куди б їх вкласти, змогли б краще орієнтуватися на українському інвестиційному ринку. Серед пріоритетних програм — створення
централізованої системи туристичних кластерів.
Минулого вівторка, наприклад, відбулася знакова зустріч із міжнародним експертом
з питань розвитку туризму з
Німеччини Гансом Ульріхом
Трозієном, яка зібрала представників поки що розрізнених туристичних організацій
та об’єднань. Захід відвідали
й представник Міністерства
економічного розвитку України, Стратегічної групи радників Прем’єр-міністра, а також
представники ООН.
Ключові моменти зустрічі,
озвучені новоствореним громадським проектом «Туристичний
кластер 300+», наступні :
— для ефективного розвитку туризму ми потребуємо дієвого об’єднання гравців ринку
в організацію роботодавців.
— лише разом можна досягнути успіху.

■ ІНВЕСТИЦІЇ

■ ДОВІДКА «УМ»

Туристичний кластер:
стандарти і мотивація
У найперспективніші напрями української економіки готові
вкладатися іноземні інвестори
Директор Департаменту туризму Міністерства економічного розвитку України Оксана
Сердюк зазначає, що питання
повноважень асоціацій є дуже
актуальним і Міністерство готове усіляко сприяти впровадженню інструментів саморегулювання організацій. Зокрема,
для України було б корисним
вивчити та впровадити досвід
Німеччини та Грузії щодо акредитації професійної громадської організації в галузі туризму в системі HOTREC для
впровадження світових стандартів туристичних послуг та
загальновизнаних механізмів
ринкового контролю. Голова
Спілки сприяння розвитку зеленого туризму Володимир Васильєв акцентував на необхідності об’єднання туристичної
громадськості в єдину силу задля дієвого розвитку ринку.
Важливою складовою сталого
розвитку туризму є також питання екології та захисту довкілля. Юлія Алєксєєва, координатор національного проекту «Туристичні кластери
300+», звернула увагу на необхідність мотивації та заохо-

чення представників ринку до
об’єднання в єдину організацію.
Цікавим
інструментом
впровадження принципів сталого розвитку є Глобальний договір ООН, покликаний сприяти розвитку громад, компаній
на умовах соціальної відповідальності. Тетяна Сухарук,
керівник Глобального договору ООН в Україні, ознайомила
учасників зустрічі з основними акцентами та можливостями, озвученими в цьому документі.
Голова Ради Федерації
роботодавців туризму Тетяна Тимошенко вважає, що
саме зараз слушна нагода
об’єднати зусилля всіх учасників ринку та почати впроваджувати інструменти сталого туризму для потужного
розвитку локальних туристичних продуктів та сільських територій у рамках реформи децентралізації.
Дискусія виявилася жвавою та ефективною. Її учасники домовилися про продовження діалогу та об’єднання
в єдину організацію робото-

давців у сфері туризму України. Створення туристичних кластерів та координація спільних зусиль приведе
до підвищення якості туристичних послуг та ефективнішого використання ресурсів.
Як відомо, основними перевагами туристичного кластеру є взаємовигідне співробітництво (обмін інформацією, технологіями, досвідом, підвищення кваліфікації
працівників), максимальне та
ефективне використання ресурсів, підвищення привабливості територій для інвестування, розширення асортименту туристичних послуг та
підвищення їх якості. Учасники таких кластерів отримують більше можливостей
та вищі прибутки, створюють
нові робочі місця, залучаючи
працівників різних видів економічної діяльності в обслуговування туристів.
Також важливим є те, що
кластерна модель, окрім співробітництва, передбачає також і конкуренцію між підприємствами. ■

В Європі до країн, які найактивніше
впроваджують кластерну модель організації туризму, належать Італія, Франція та Норвегія. Зокрема, у Норвегії розвиваються кластери в галузі морського
господарства. А французький туристичний кластер «Ніцца» щороку відвідують декілька мільйонів туристів, що становить майже один відсоток від світового торговельного обороту в галузі туризму. Подібні моделі на високому рівні
функціонують також у Греції, Шотландії,
Бельгії, Іспанії, Ірландії. В Італії кластерна організація туризму має високий науковий рівень. В деяких областях встановлено особливі умови, які є підставою для їх створення: передумови для
розвитку декількох видів туризму, значні туристичні ресурси, значимість туристичної зони. Приклади найвідоміших
кластерів в Італії: туристична система
«Тразименське озеро» в Умбрії, «Салінунтінські терми» на Сицилії, «Адріатичне море і берег», «Міста мистецтв,
культури та бізнесу» (Емілія-Романія).
В Україні вже діють Громадська організація туристичний кластер
«Кам’янецький дивокрай» (Колибаївка Хмельницької області), Кластер екоагротуризму «Оберіг» (селище Гриців,
Шепетівський район) — перший подібний кластер сільського туризму в Україні, Туристичний кластер «Південне туристичне кільце» (складається із 2
міст Одеської, Миколаївської, Херсонської областей), Туристично-рекреаційний
кластер «Гоголівські місця Полтавщини», Подільсько-Буковинський туристичний кластер (трьома головними містами Поділля та Буковини є Кам’янецьПодільський, Чернівці та Хотин),
Туристичний кластер «Славутич»
(м. Славутич, Київська область). Також досить перспективними є кластери
сільського зеленого туризму. Величезні
передумови для розвитку цього виду туризму має Карпатський регіон.
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Олег БОРОВСЬКИЙ
Рада безпеки ООН ухвалила заяву щодо України, в якій
висловлює занепокоєння погіршенням безпекової ситуації
на Донбасі та підтверджується підтримка територіальної
цілісності та суверенітету нашої держави. Члени Ради Безпеки (РБ) ООН засудили порушення режиму припинення
вогню, що мають місце на Донбасі. Про це йдеться в заяві голови Радбезу, прийнятій 6 червня повідомляє «Німецька хвиля». Проект документа підготовили Франція та Німеччина.
«Рада безпеки засуджує постійні порушення режиму припинення вогню, особливо використання важкого озброєння,
забороненого Мінськими угодами, що призвело до людських жертв, в тому числі серед
мирних жителів, і закликає до
виконання зобов’язань та не-
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■ В ОДИН ГОЛОС

■ НОВИНИ ПЛЮС

Заради «полегшення страждань»

Уряд Конте — за відміну
санкцій проти РФ

Радбез ООН закликав негайно відвести важкі озброєння на Донбасі
гайного виведення важких озброєнь згідно з Мінськими угодами», — йдеться у заяві.
Це перша заява Радбезу
щодо України з січня 2017 року.
Постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр
пояснив інформагенції AP, що
згода Росії «є однією з причин,
чому заява голови (Радбезу. —
Ред.) важлива». Росія має право вето в Радбезі ООН.
Радбез закликав до якнайшвидшого прогресу у виконанні
мінських домовленостей і рекомендував усім сторонам конфлікту на Донбасі знову заявити
про свою прихильність до мир-

ного процесу і здійснити всі заходи, узгоджені в «нормандському форматі» і в рамках Тристоронньої контактної групи.
15 членів Ради в заяві нагадали «про свою повну підтримку суверенітету, незалежності і
територіальної цілісності України». Окрім того, Радбез ще раз
висловив цілковиту підтримку резолюції 2166, прийнятої в
2014 році, що стосується «інциденту, під час якого був збитий
літак, що виконував рейс MH17
у небі над Донбасом.
Також Рада Безпеки закликала всі сторони конфлікту сприяти роботі Спеціаль-

ної моніторингової місії ОБСЄ,
«в тому числі забезпечувати їй
безпечний і надійний доступ на
всій території України, необхідний для виконання її мандата, і гарантувати безпеку її персоналу і захист її майна».
У заяві голови вперше згадується гуманітарна ситуація. Зокрема, документ вітає
роботу агентств ООН у вирішенні «трагічної гуманітарної ситуації на сході України»
і наголошує «необхідність нарощування зусиль щодо полегшення страждань цивільного населення, якого торкнувся
конфлікт». ■

Після того, як верхня палата парламенту Італії — Сенат — у вівторок висловила довіру уряду Джузеппе Конте, ввечері у середу, 6 червня, те ж саме зробила і нижня палата. Новий уряд підтримали
350 депутатів, проти нього проголосували
236, а 35 — утримались, передає агенція
dpa. Таким чином усі перешкоди для формування італійського уряду були усунуті.
За кілька годин до голосування Джузеппе
Конте, висунутий на посаду прем’єра коаліцією лівих і правих популістів iз «Руху
п’яти зірок» та «Ліги Півночі», пообіцяв,
що Італія займе важливе місце на саміті
Великої сімки, який відбудеться на цьому тижні в Торонто. «Перша позиція Італії
полягатиме в тому, щоб повідомити про
себе, друга — зробити так, щоб її поважали», — заявив Конте, передає агенція
ANSA. Він зазначив, що пріоритетами його
уряду стане припинення незаконної міграції, відновлення відносин iз європейськими партнерами та зміцнення зв’язків iз
Росією і відміна санкцій проти неї.

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

Жінки «рулять» в уряді
Іспанії

Розвіяти туман над Смоленськом

У новому іспанському уряді соціаліста Педро Санчеса більшість посад буде
закріплено за жінками. Представляючи майбутніх міністрів свого кабінету, він
назвав 11 жінок-міністрів та всього
шість чоловіків. «Уперше в історії в кабінеті міністрів Іспанії більше жінок, ніж
чоловіків. Рівність є одним із наших пріоритетів», — заявив Санчес у середу, 6
червня, передає агенція dpa. Саме жінки
очолять ключові міністерства країни, зокрема, Марія Хесус Монтейро (фінанси),
Маргарита Роблес (оборона), Долорес
Дельгадо (юстиція), Магдалена Валеріо
(праця), Тереза Рібера (навколишнє середовище і енергія). Надіа Кальвіно стане міністром економіки. Окрім того, відома феміністка Кармен Кальво, яка обіймала посаду міністра культури в 2004—
2007 роках, стала другою особою в уряді
— заступницею глави уряду — і одночасно очолила міністерство рівноправ’я. Чоловікам дісталися два ключові відомства:
Жозеп Боррелл (міністерство закордонних справ) та Фернандо Гранде-Марласка
(внутрішні справи). Астронавт Педро Дуке
очолив міністерство науки. Санчес збільшив кількість міністерств у порівнянні з
попереднім урядом iз 13 до 17. Учора нові
члени уряду склали присягу перед королем Іспанії Феліпе VI.

На літаку Качинського знайшли сліди вибухівки
Інна СТЕПАНЧУК
У справі розслідування Смоленської катастрофи з’явилися нові обставини: на фрагментах літака президента Леха Качинського та на тілі одного з загиблих у Смоленській
катастрофі слідчі знайшли сліди вибухівки.
Про це повідомляється у заяві урядової підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, передає польське видання rmf24.pl.
«Згідно з отриманими доказами, на багатьох
фрагментах літака, а також на тілі принаймні однієї жертви, які досліджували спеціальними пристроями, зокрема, і хроматографічним методом, виявлено наявність вибухових матеріалів», — йдеться в заяві підкомісії. При цьому слідів вибухівки на землі
не знайшли, тобто вона була в літаку на момент катастрофи.
Отже, ні про які технічні несправності чи
погодні умови, що могли стати причиною катастрофи президентського Ту-154, не може
бути й мови. Дані урядової підкомісії з повторного розслідування причин Смоленської катастрофи свідчать, що літак Леха Качинського був зруйнований у повітрі в результаті вибуху.
Нагадаємо, Смоленська катастрофа, у
якій загинули президент Польщі Лех Качинський та ще 95 осіб, трапилася під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Президентський літак упав біля посадкової смуги. У
результаті катастрофи, окрім президента та
його дружини, загинули урядовці та війсь-

❙ На місці падіння президентського літака.
кові і духовенство. Спочатку причинами катастрофи називали складні погодні умови та
несвідому помилку російських диспетчерів.
Однак у 2014 році розслідування поновили.
Додамо, що «Україна молода» ще в квітні 2016 року в серії статей «Смоленський туман» (номер від 26.04.2016), «Ніка»-вбив-

Француз виграв у лотерею
1 млн. вдруге
ця», 28.04.2016 та «Кремль-убивця» (номер
від 05.05.2016), автором яких є колишній народний депутат України Григорій Омельченко, першою назвала причину падіння літака
польського президента: спланований вибух.
Результати нових експертиз є свідченнями
на користь цієї версії. ■

■ РЕЙТИНГИ

Нещастя мати такого сусіда
Росія — у десятці найменш мирних країн світу
Ігор ВІТОВИЧ
Росія опинилася у десятці держав, котрі найменше
поважають мир у світі. Рейтинг склав австралійський
Інститут економіки та миру.
Міжнародний звіт із показниками так званого Глобального індексу миру підготували увісімнадцяте.
На перших місцях, де
розмістилися найбільш мирно налаштовані країни світу,
впродовж багатьох років перебувають Ісландія та Нова
Зеландія. Інший наш великий сусід — Польща — в 2018
році посіла в цьому рейтингу
32 сходинку (зі 163 країн сві-

ту). Торік — 33-тє.
Дослідження
складають на підставі трьох критеріїв: громадська безпека,
рівень залучення у внутрішні та міжнародні конфлікти
та масштаби мілітаризації
країни. Із 163 країн, де проведено дослідження, Росія
посіла 154-те місце у 2018
році та 151-ше у 2017 році,
і таким чином потрапила до
десятки найменш мирних
країн світу. Незалежні оглядачі звертають увагу на
поширену в Росії прокремлівську пропаганду, в основі
якої: придушення громадянських свобод, фальсифікація виборів, прославлян-

ня збройної сили та спотворення фактів. Міжнародне
співтовариство звинувачує
також Росію у підтримці
диктатур та сепаратизму, а
також у спробі втручання у
внутрішні справи інших держав.
Трохи кращі, ніж у Росії,
результати показала Україна, котра в 2018 році посіла
152-гу сходинку (а торік —
154-ту) і таки оминула злощасну десятку. Більш мирною, ніж Росія й навіть Україна, виявилася Північна
Корея, котра зайняла 150те місце. Найгірша ситуація
— у Південному Судані, Афганістані та Сирії. ■

Чоловік iз південного сходу Франції
вдруге поспіль виграв джек-пот у національній лотереї «Мій мільйон». Математики вважають, що вірогідність цього становить один на 16 трильйонів. Для порівняння, шанс того, що у вас може вдарити
блискавка, становить один до 20 мільйонів.
Переможець, ім’я якого не називають,
виграв свій перший мільйон євро у листопаді 2016-го й продовжував купувати лотерейні квитки щотижня. Минулого місяця
він виграв другий мільйон євро. За повідомленнями французьких ЗМІ, щасливчик
каже, що гратиме і надалі, оскільки вірить у
прикмету, що «Бог любить трійцю».

Меркель уперше «на допиті»
депутатів Бундестагу

❙ З такими сусідами і ворогів не треба...

У середу, 6 червня, Ангела Меркель
відважилась уперше постати перед депутатами парламенту та відповісти на їхнi
запитання. Упевнено називаючи факти та
без жодного хвилювання вона давала відповіді на запитання щодо Росії, Дональда
Трампа, Китаю, скандалу довкола відомства з питань біженців. Ангела Меркель також заявила, відповідаючи на запитання
депутата від правої прокремлівської та антиемігрантської партії «Альтернативи для
Німеччини», що не бачить можливості для
повернення Росії до «Великої вісімки» попри напруженість зі США. Меркель наголосила, що формат «Великої вісімки» заснований на повазі до міжнародного права. «Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення
Росії з «Великої вісімки» є правильним рішенням», — заявила канцлер. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЧЕРВНЯ 2018

УТ-1
06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00, 2.05 Д/ф «Смаки
культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.40 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ф «Гордість
світу»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.10, 4.25 Війна і мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим
обов’язком»
01.50 ТАКАШОТАМ
03.40 Тема дня
04.00 Складна розмова
05.05 Розсекречена історія
НТН
05.10 Х/ф «Капітан
«Пілігрима»
06.50 Х/ф «Градус чорного
Місяця»
08.30 Свідок. Агенти
09.05 Х/ф «Ідеальний
злочин»
10.45 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50, 3.30 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.05 Випадковий свідок
04.15 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 РадіоДень на
книжковому арсеналі
06.55 UA.МУЗИКА відеокліп
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс.
07.30 Книжковий арсенал.
P.S.
07.45 UA.МУЗИКА. кліпи
08.00 Жадан про новий роман
«Інтернат», війну, мир
та мову
08.45 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
09.10 UA.МУЗИКА. Відеокліп
09.20 Українська читанка.
Лариса Денисенко
09.30 Фольк-music

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20, 12.45 Одруження
наосліп
14.05, 15.20 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Комедія «Між
нами, дівчатами»
22.10 Гроші-2018
23.30, 1.55 Бойовик
«Угруповання «Схід»

11 червня
ІНТЕР
05.45 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15 Х/ф «Недільний
тато»
12.25 Т/с «Генеральська
невістка»
16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.00 Стосується
кожного
20.00, 5.15 Подробиці
20.40 Т/с «Червона королева»
00.55 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
02.40 Орел і решка. Шопінг
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.15 Сьогодні
09.30, 3.05 Зоряний шлях
10.30, 3.50 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30 Х/ф «Неймовірний
Халк»
01.45 Телемагазин

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайні
новини
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.30, 13.20 Х/ф
«Таємничий острів»
15.35, 16.20 Х/ф «Водний
світ»

Політика. Соціум
07.30 Фінансовий тиждень
08.15 Про військо
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 Час. Підсумки тижня
14.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний
день

17.10, 18.20, 19.45
Інформаційний вечір
22.00 За Чай.com
23.00 БлогПост
23.40 Агрокраїна
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

10.30 Київський академічний
Молодий театр. Іван
Нечуй-Левицький
«Кайдаші»
12.25 Національна опера
України. Джузеппе
.Верді «Травіата»
14.30 РадіоДень.
14.55 Лайфхак українською.
15.10 РадіоДень. «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути.
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Українська читанка.
Галина Крук
17.30 Як дивитися кіно
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка.
Григорій Семенчук
19.05 документальна
програма #ВУКРАЇНІ.
19.50 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
20.30 #МузLove з Любою
Морозовою
23.00 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП-7»
0.05 Київський академічний
театр «Колесо».
«Пристрасті дому пана
Г.-П.»
01.15 Українська читанка.
Юрій Андрухович
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.20 Концерт Марії Бурмаки
«Нове та улюблене»
03.10 Документальний фільм
«Містерія Марії»

03.40 Національна опера
України.
«Майстер і Маргарита»

09.15, 18.15 Спецкор
10.00, 18.50 ДжеДАІ
10.35 Т/с «Стоматолог»
14.30 Х/ф «Кров
Тамплієрів»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом»
21.30 Т/с «Касл-2»
23.05 Х/ф «Хижак-2»
02.25 Облом.UA.

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.10 Нове «Шалене
відео по-українськи»

04.50 Абзац
06.45, 0.40 Т/с «Кобра»
08.40, 9.59 Kids Time
08.45 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
10.00 М/ф «Мінлива
хмарність, часом
фрикадельки»
11.45 М/ф «Мінлива

фрикадельки-2»
13.40 М/ф «Хороший
динозавр»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

07.00 Все буде добре!
08.20 Все буде смачно!
09.15 Планета земля
10.20 Х/ф «Кольє для
Снігової Баби»
12.10 Звана вечеря
13.10 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії-7
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Хата на тата
22.40 Х/ф «Холодне серце»
00.40 Один за всіх

03.00, 2.40 Зона ночі

хмарність, часом

5 канал

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 20.50,
21.30, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Маріуполь» —
«Карпати». ЧУ
08.10 «Динамо» (К)
— «Шкендербеу». ЛЄ
УЄФА
10.10 «Бернлі» — «Кристал
Пелес». ЧА
12.10 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
14.00 Огляд сезону. ЧА
14.55 «МЮ» — «Севілья».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
16.55 «Олімпік» —
«Чорноморець». ЧУ
19.00 «Реал» — «Валенсія».
Фінал (1999/2000 рр.)
21.00 Моя гра
21.45 «Свонсі» —
«Ньюкасл». ЧА
23.50 «Арсенал»
— «Естерсунд». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
01.55 «Гаддерсфілд»
— «Челсі». ЧА
03.55 «Лаціо» — «Стяуа».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА

15.20 Х/ф «Блакитна
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.35 Свобода слова
00.45 Х/ф «Під прицілом»
02.35 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.50 Т/с «Відділ 44»
ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал»
— «Естерсунд». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 12.30,
14.35, 16.30, 21.15,
23.15, 1.20, 2.00 Топматч
08.00 «Свонсі» —
«Ньюкасл». ЧА
10.00, 23.30 «Реал»
— «Валенсія» . Фінал
(1999/2000 рр.)
12.00, 1.30 Моя гра
12.45 «Лаціо» — «Стяуа».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
14.40 «Маріуполь» —
«Карпати». ЧУ
16.40 «Динамо» (К)
— «Шкендербеу». ЛЄ
УЄФА
18.30 Огляд сезону. ЧА
19.25 «Бернлі» — «Кристал
Пелес». ЧА
21.25 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
02.15 «Олімпік» —
«Чорноморець». ЧУ
04.05 «МЮ» — «Севілья».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30 Створені вбивати
10.20 Природа сьогодення
11.20 Там, де нас нема
12.20 Полювання на НЛО
13.10, 1.30 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання

лагуна:
пробудження»
17.10 Х/ф «Мілина»
19.00 Ревізор
22.00 Пристрасті за
Ревізором
02.35 Служба розшуку дітей
16.50 20 найжахливіших
вбивць
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
02.20 Ризиковане життя
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
23.00 Х/ф «Король вечірок2»
00.50 Х/ф «Хочеш чи ні?»
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Пустотливе
вороня»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00 Чотири весілля
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У Кіно
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЧЕРВНЯ 2018

12 червня
УТ-1
06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00, 2.05 Д/ф «Смаки
культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55, 4.00 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ф «Гордість
світу»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим
обов’язком»
01.10, 5.05 Розсекречена
історія
03.40 Тема дня
04.25 Війна і мир
НТН
05.10 Х/ф «Матрос Чижик»
06.40 Х/ф «Все можливо»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Обережно!
Червона ртуть»
10.30 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50, 3.30 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.05 Випадковий свідок
04.20 Правда життя. Професії

06.00
06.00
06.55
07.00
07.10
07.30
07.45
08.00
08.15
08.45
09.10
09.20
09.30
10.30
13.30
14.25
14.30
14.55
15.10
15.30
15.45
16.10
16.50
17.15
17.30

UA.Культура
Гімн України
РадіоДень на
Книжковому арсеналі
UA.МУЗИКА. Відеокліп
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Книжковий арсенал.
P.S.
UA.МУЗИКА. Кліпи
Українська читанка.
Любко Дереш
Новини
Тема дня
UA.МУЗИКА. Відеокліп
Українська читанка.
Андрій Бондар
Фольк-music
Київський академічний
Молодий театр.
«Голубка»
Документальний серіал
«Музична одіссея
Арірант. Шоу»
Замальовка
РадіоДень.
Лайфхак українською.
РадіоДень «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути.
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет.
Українська читанка.
Артем Чапай
#МузLove з Любою
Морозовою

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20, 12.50 Одруження
наосліп
14.05, 15.20 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Комедія «Між
нами, дівчатами»
22.10 Мелодрама «Вирок
ідеальної пари»
02.15 Viva! Найкрасивіші2018

05.55 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00
Новини
07.10, 8.10, 9.20 Ранок з
«Інтером
10.00, 20.40 Т/с «Червона
королева»
12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.00 Стосується
кожного
20.00, 5.15 Подробиці
00.55 Х/ф «Фантомас
проти СкотландЯрду»
02.40 Орел і решка. Шопінг
04.45 Top Shop

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

5 канал
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.30 Код успіху
07.50 Будівельний стандарт
08.25 Агрокраїна
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 БлогПост

18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка.
Тарас Прохасько
19.05 Світло
20.00 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Грабовський (ч.1)
20.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
21.00 Київський академічний
театр «Колесо» Артур
Шпіцлер «Фатальний
флірт, або Забавки»
22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Розсекречена історія
0.50 Діалог. Василь
Герасим’юк — Леонід
Грабовський (ч.1)
01.20 Українська читанка.
Галина Крук
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.20 Львівський театр опери
і балету. Вольфганг
Амадей Моцарт
«Безумний день або
весілля Фігаро»
05.05 Світло
СТБ
07.00
08.15
12.00
12.55

За живе!
Танцюють всі!-6
Звана вечеря
Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії-7
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 ЕксперименТИ
22.40 Х/ф «Холодне серце»
00.40 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал

17.15
18.00
19.30
20.30
21.00
22.00

Ситуація
«Ехо України»
Разом
Події
Підсумки
Поярков NEWS

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 3.25 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55, 2.35 Нове «Шалене
відео по-українськи»
13.55 Х/ф «Акулячий
торнадо-5:
глобальне роїння»
15.30 Х/ф «Наднова»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
01.00 Х/ф «Від заходу до
світанку-3»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 21.40,
23.35, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Шахтар» —
«Олімпік». ЧУ
08.10 «Партизан»
— «Динамо» (К). ЛЄ
УЄФА
10.10 «Вест Гем» —
«Гаддерсфілд». ЧА
12.10 «Барселона» —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
14.00 Огляд сезону. ЧА
14.55 «Селтік» — «Астана».
ЛЧ УЄФА
16.55 «Зірка» — «Зоря». ЧУ
19.00 «Баварія» —
«Валенсія. Фінал»
(2000/2001 рр.)
21.45 «Борнмут» —
«Брайтон». ЧА
23.50 «Мілан» — «Арсенал».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
01.55 «Ліверпуль» —
«Севілья». ЛЧ УЄФА
03.55 «Лаціо» — «Динамо»
(К). 1/8 фіналу. ЛЄ
УЄФА

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.35, 20.20 Громадянська

03.00, 2.00 Зона ночі

оборона

04.00 Абзац

06.30 Ранок у Великому Місті

ФУТБОЛ-2
06.00 «Мілан» — «Арсенал».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.40, 14.35,
16.30, 21.15, 23.15, 2.10
Топ-матч
08.00 «Борнмут» —
«Брайтон». ЧА
10.00, 23.30 «Баварія»
— «Валенсія» . Фінал
(2000/2001 рр.)
12.45 «Лаціо» — «Динамо»
(К)». 1/8 фіналу. ЛЄ
УЄФА
14.40 «Шахтар» —
«Олімпік». ЧУ
16.40 «Партизан»
— «Динамо» (К). ЛЄ
УЄФА
18.30 Огляд сезону. ЧА
19.25 «Вест Гем» —
«Гаддерсфілд». ЧА
21.25 «Барселона» —
«Ювентус». ЛЧ УЄФА
02.15 «Зірка» — «Зоря». ЧУ
04.05 «Селтік» — «Астана».
ЛЧ УЄФА

05.45, 00.00 Т/с «Кобра»

08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Під

07.39, 8.55 Kids Time

прицілом»

07.40 М/с «Пригоди Кота

14.45, 16.20 На трьох

в чоботях»

17.35, 21.25 Т/с «Майор і
09.00 Половинки

магія»
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.45
Інформаційний вечір
22.00 За Чай.com
23.00 Поліграф
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

7

23.40 Х/ф «Людина-вовк»

17.00 Кохання на виживання

01.30 Т/с «Морська поліція.

19.00 Топ-модель по-

Лос-Анджелес»

українськи

03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30, 16.50 Створені вбивати
10.20 Довідник дикої природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Аджимушкай.
Підземелля смерті
13.10, 1.30 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
02.20 Прихована реальність
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50, 0.45
Орел і решка

10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Пастушка»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У Кіно
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зробити по всій Україні до 18 червня, i ви отримуватимете газету з липня.
Оформити передплату можна у відділеннях
поштового
зв’язку,
в
операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на квартал — 179 грн. 43 коп.,
до кінця року — 358 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на квартал — 239 грн. 43 коп.,
до кінця року — 478 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на квартал — 64 грн. 53 коп.,
до кінця року — 129 грн. 06 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп., на півроку —
6 грн. 87 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00, 2.05 Д/ф «Смаки
культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ф «Гордість
світу»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
20.30, 4.00 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим
обов’язком»
01.10 Світло
03.40 Тема дня
04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія
НТН
05.50 Х/ф «Кармелюк»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Людина в
зеленому кімоно»
10.30 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50, 3.35 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.05 Випадковий свідок
04.30 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 РадіоДень на
Книжковому арсеналі
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Книжковий арсенал.
P.S.
07.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
08.00 Українська читанка.
Лариса Денисенко
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп
09.20 Українська читанка.
Петро Мідянка
09.30 Фольк-music
10.40 Концертна програма

13 червня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20, 12.50 Одруження
наосліп
14.05, 15.20 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20 Секретні матеріали
20.15, 21.10 Комедія «Між
нами, дівчатами»
22.10 Бойовик «Шанхайський
полудень»

ІНТЕР
05.55 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00
Новини
07.10, 8.10, 9.20 Ранок з
«Інтером
10.00 Т/с «Червона королева»
12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00, 19.00, 3.30 Стосується
кожного
20.00, 5.25 Подробиці
20.40 Х/ф «Діамантова
рука»
00.40 Х/ф «А життя
продовжується»
02.20 Орел і решка. Шопінг

00.20 Комедія «Секс-місія»
04.40 М/ф

04.15 Х/ф «Свято Нептуна»

11.50 Світло
12.40 Інтерв’ю. Історія
акторки. Як живе
переселений
Луганський театр
12.45 Київський академічний
театр «Колесо». Артур
Шпіцлер, «Фатальний
флірт, або Забавки»
14.25 Замальовка
14.30 52 вікенди
14.55 Лайфхак українською.
15.10 РадіоДень. «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути.
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Українська читанка.
Юрій Винничук
17.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка.
Софія Андрухович
19.05 Розсекречена історія
20.00 Книжковий арсенал.
P.S.
20.30 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
21.00 Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
М. Заньковецької. «Або
– або…»
22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Розсекречена історія
0.50 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем

01.20 Українська читанка.
Любко Дереш
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.20 Документальний фільм
«Українська Гельсінська
спілка — вектор
визначено», ф.1
03.00 Київський академічний
Молодий театр. Іван
Нечуй-Левицький
«Кайдаші»
05.05 Розсекречена історія

04.55 Top Shop

СТБ
07.00
08.25
12.10
13.10

За живе!
Танцюють всі!-6
Звана вечеря
Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії-7
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.40 Х/ф «Холодне серце»
00.40 Один за всіх
ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.10, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05 Антизомбі
12.05, 13.25 Х/ф «Акуларобот»
14.25, 16.20 На трьох
16.45, 21.30 Т/с «Майор і
магія»
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф «Нема куди
тікати»
01.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
08.15 Топ дня
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 Поліграф

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.50 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Помста природи
15.45 Х/ф «Наутилус:
повелитель океану»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
00.45 Х/ф «Хижак-2»
03.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.40, 16.45, 18.45,
21.40, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Ворскла» —
«Маріуполь». ЧУ
08.10 «Динамо» (К) — «Янг
Бойз». ЛЄ УЄФА
10.10 «Кристал Пелес»
— «Саутгемптон». ЧА
12.10 «Спортінг» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
14.00 Мессі — кращий
бомбардир сезону. ЧІ
14.55 «Астана» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
16.55 «Сталь» — «Зірка».
ЧУ
19.00 «Баєр» — «Реал».
Фінал (2001/2002 рр.)
21.05 Моя гра
21.45 «Тоттенгем» —
«Свонсі». ЧА
23.50 «Арсенал» — «Мілан».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
01.55 «Вільярреал» —
«Славія». ЛЄ УЄФА

03.55 «Динамо» (К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» — «Мілан».
1/8 фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.40, 14.35,
16.30, 19.10, 21.15,
23.15, 2.10 Топ-матч
08.00 «Тоттенгем» —
«Свонсі». ЧА
10.00, 23.30 «Баєр»
— «Реал» . Фінал
(2001/2002 рр.)
12.05, 1.35 Моя гра
12.45 «Динамо» (К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
ЛЄ УЄФА
14.40 «Ворскла» —
«Маріуполь». ЧУ
16.40 «Динамо» (К) — «Янг
Бойз». ЛЄ УЄФА
18.30 «Мессі» — «кращий
бомбардир сезону. ЧІ
19.25 «Кристал Пелес»
— «Саутгемптон». ЧА
21.25 «Спортінг» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
02.15 «Сталь» — «Зірка».
ЧУ
04.05 «Астана» — «Селтік»».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30 20 найжахливіших
вбивць
10.20 Довідник дикої природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Майор «Вихор»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.50 Зона ночі
04.10 Абзац
06.05, 23.50 Т/с «Кобра»
08.00, 9.19 Kids Time
08.05 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.20, 17.00 Кохання на
виживання
11.15 Половинки
19.00 Топ-модель поукраїнськи
01.45 Служба розшуку дітей

14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.45
Інформаційний вечір
22.00 За Чай.com
23.00 БлогПост
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
13.10, 5.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
16.50 Створені вбивати
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
01.30 Таємниці кримінального
світу
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50, 0.45
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Прекрасний
принц і фея Люпина»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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14 червня
УТ-1
06.00, 9.45 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00 Енеїда
12.25, 2.05 Д/ф «Смаки
культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55, 1.35 До справи
14.30 РадіоДень
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 23.55 Д/ф «Гордість
світу»
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
20.30 Схеми. Корупція в
деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф «Таємниці акул»
22.45 Т/с «За службовим
обов’язком»
01.10, 4.00 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

НТН
05.30 Х/ф «Кармелюк»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Тихі береги»
10.35 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50, 3.50 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.05 Випадковий свідок

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20, 13.10 Одруження
наосліп
14.55 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20 Секретні матеріали
20.15 Комедія «Інша жінка»

06.05 М/ф
06.15, 22.40 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.30, 12.25 Х/ф «Весілля
в Малинівці»
13.00 Х/ф «Діамантова
рука»
15.00, 16.00, 1.25 Речдок
17.00 Новини
17.30 ЧС з футболу FIFA
2018. Церемонія

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.40 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30, 4.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.20 Контролер
00.00, 2.15 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.45 Телемагазин

ICTV
05.35, 11.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.10, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
12.05, 13.25 Х/ф «Нема
куди тікати»
14.35, 16.20 На трьох
16.50, 21.30 Т/с «Майор і
магія»
20.20 Інсайдер
23.35 Х/ф «На відстані
удару»
01.30 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

відкриття
18.00 ЧС з футболу FIFA
2018. Група А. Росія
— Саудівська Аравія
20.00, 0.45, 5.25 Подробиці
22.20 Право на владу 2018
00.15, 2.05 Драма «Чорне
різдво»

20.40, 3.55 Стосується
кожного
02.20 Код доступу
02.45 Орел і решка. Шопінг

09.30
10.40
11.50
12.45

14.25
14.30
14.55
15.10
15.30
15.45
16.10

16.50
17.15
17.30
18.00
18.55

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 РадіоДень на
книжковому арсеналі
06.55 UA.МУЗИКА. Відеокліп
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Книжковий арсенал.
P.S.
07.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
08.00 Українська читанка.
Андрій Бондар
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UA.МУЗИКА. Відеокліп
09.20 Українська читанка.
Юрій Винничук

ІНТЕР

19.05
19.45
20.00
20.30
21.00

23.00
23.30
23.50
0.50
01.20
01.30

Фольк-music
Концертна програма
Розсекречена історія
Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
М. Заньковецької. «Або
– або…»
Замальовка
РадіоДень.
Лайфхак українською.
РадіоДень «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути.
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет.
Українська читанка.
Юрій Андрухович
#БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
Інформаційна година
Українська читанка.
Галина Крук
Війна і мир
Українська читанка.
Олександр Ірванець
Букоголіки
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
Національна опера
України. Джузеппе
Верді, «Травіата»
Новини
Тема дня
Розсекречена історія
Букоголіки
Українська читанка.
Григорій Семенчук
РадіоДень

01.50 Тема дня
02.20 Документальний фільм
«Українська Гельсінська
спілка-вектор
визначено» ф. 2
03.00 Національна опера
України. Адольф Адан.
«Жізель»
05.05 Війна і мир
СТБ
06.05 За живе!

12.50 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
15.25 Містичні історії-7
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Я соромлюсь свого тіла
22.40 Х/ф «Холодне серце»
00.40 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.20 Зона ночі
03.40 Абзац
05.35, 0.15 Т/с «Кобра»
07.30, 8.49 Kids Time
07.35 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08.50, 16.45 Кохання на
виживання
10.45 Половинки
19.00 Топ-модель поукраїнськи
02.15 Служба розшуку дітей

5 канал
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.00, 3.05 Облом.UA.
15.15 Х/ф «Слідопит»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
01.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»

07.30 Танцюють всі!-6
10.55 Звана вечеря
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ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 21.40,
23.35, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Олімпік» —
«Карпати»». ЧУ
08.10 «Янг Бойз»
— «Динамо» (К). ЛЄ
УЄФА
10.10 «Челсі» — «Арсенал».
ЧА
12.10 «Барселона»
— «Олімпіакос». ЛЧ
УЄФА
14.00 Журнал ЛЄ
14.55 «Селтік» — «ПСЖ».
ЛЧ УЄФА
16.55 «Олександрія»
— «Ворскла». ЧУ
19.00 «Ювентус» — «Мілан.
Фінал» (2002/2003 рр.)
21.45 «МЮ» — «Евертон».
ЧА
23.50 «Арсенал» — «ЦСКА».
1/4 фіналу. ЛЄ УЄФА
01.55 «Свонсі» — «Ман
Сіті». ЧА
03.55 «Лаціо» —
«Зальцбург». 1/4
фіналу. ЛЄ УЄФА

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.35 Компанія героїв
08.15 Топ дня
09.25, 16.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» — «ЦСКА».
1/4 фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.40, 14.35,
16.30, 21.15, 23.15, 2.10
Топ-матч
08.00 «МЮ» — «Евертон».
ЧА
10.00, 23.30 «Ювентус»
— «Мілан» . Фінал
(2002/2003 рр.)
12.45 «Лаціо» —
«Зальцбург». 1/4
фіналу. ЛЄ УЄФА
14.40 «Олімпік» —
«Карпати». ЧУ
16.40 «Янг Бойз»
— «Динамо» (К). ЛЄ
УЄФА
18.30 Журнал ЛЄ
19.25 «Челсі» — «Арсенал».
ЧА
21.25 «Барселона»
— «Олімпіакос». ЛЧ
УЄФА
02.15 «Олександрія»
— «Ворскла». ЧУ
04.05 «Селтік» — «ПСЖ».
ЛЧ УЄФ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00, 1.30 Правда
життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30, 16.50 Створені вбивати
10.20 Довідник дикої природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Місто, яке зрадили
13.10, 5.10 Містична Україна

17.10 Кендзьор
18.20, 19.45 Інформаційний
вечір
22.00 За Чай.com
23.00 Історична година
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50, 0.45
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Бременські
музиканти»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЧЕРВНЯ 2018
УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00 Енеїда
12.25, 2.10 Д/ф «Смаки
культур»
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в
деталях
14.30 РадіоДень
15.15 Країна на смак
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Культурна афіша
здорової людини
19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Х/ф «Дефіцит»
01.15 Д/ф «Пліч-о-пліч»
02.35 Д/ф «Смачні історії»
03.40 Тема дня
04.00 Складна розмова
04.25 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія
НТН
05.30, 4.00 Правда життя.
Професії
06.40 Х/ф «Круїз, або
Розлучна подорож»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Із життя
начальника карного
розшуку»
10.50 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.10 Випадковий свідок
03.15 Легенди бандитської
Одеси
04.50 Х/ф «Підірване
пекло»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 РадіоДень на
Книжковому арсеналі
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Книжковий арсенал.
P.S.
07.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

15 червня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,

ІНТЕР
06.05 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00

19.30 ТСН
09.30 Чотири весілля

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

10.55, 12.20, 13.10 Одруження

«Інтером»

наосліп
15.00 Міняю жінку

10.00, 3.50 Х/ф «Мамо, я
льотчика люблю»

17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»

11.50, 12.25 Х/ф «Ті, що
зійшли з небес»
14.00, 17.00, 1.45 Речдок
15.00 ЧС з футболу-2018.
Группа А. Єгипет

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
09.30, 5.10 Зоряний шлях
10.30, 3.30 Реальна містика
12.30 Х/ф «Мрії з
пластиліну»
14.30, 15.30 Т/с «За щучим
велінням»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

05.35, 11.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
12.05, 13.25 Х/ф «На
відстані удару»
15.20, 16.20, 21.30 На трьох
16.50 Т/с «Майор і магія»
20.20 Антизомбі
00.45 Х/ф «Акула-робот»
02.35 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.25, 8.15 Топ дня
07.45 Драйв
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 Історична година

— Уругвай
18.00 ЧС з футболу-2018.
Группа В. Марокко
19.20 Секретні матеріали
20.15 Ліга сміху 2018
22.15 Ігри приколів 2018
23.15, 0.10, 4.45, 5.30

— Іран
20.00, 0.50 Подробиці
21.00 ЧС з футболу-2018.
Группа В. Португалія

Розсміши коміка

— Іспанія

01.05 Вечірній Київ

05.10 Великі українці
08.00 Українська читанка.
Юрій Винничук
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп
09.20 Українська читанка.
Любко Дереш
09.30 Фольк-music
10.40 Концертна програма
11.50 Війна і мир
12.30 Інтерв’ю .Станіслав
Мойсеєв про театр,
студентів і нову виставу
12.40 Київський академічний
театр «Колесо».
Франсуа Вебер
«Випадок у готелі «Дю
Комерс»
14.30 РадіоДень.
15.00 Українська читанка.
Софія Андрухович
15.10 РадіоДень
15.35 Хто в домі хазяїн?
16.00 Лайфхак українською.
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Українська читанка.
Любко Дереш
17.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка.
Олександр Ірванець
19.05 Документальна
програма «Біографії
великих.Діана.
Незабутня»
20.00 Культурна афіша
здорової людини
20.30 Як дивитися кіно
21.00 Київський національний
академічний театр
оперети. Моцарт
underground

22.45
23.00
23.30
23.50
0.50
01.20
01.30
01.50
02.20

03.00

05.05

UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Тема дня
Розсекречена історія
Культурна афіша
здорової людини
Українська читанка.
Артем Чапай
РадіоДень
Тема дня
Документальний
фільм «Галицька весна
української ідеї»
Національна опера
України. Джакомо
Пуччіні «Тоска»
Розсекречена історія
СТБ

04.15 Х/ф «Довгоочікуване
кохання»
06.10 Х/ф «Подвійне
життя»
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.05 Х/ф «Пелена»
20.00 Х/ф «Джентльмени
удачі»
22.45 Давай поговоримо про
секс
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події

ICTV

21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS

03.55 «Зальцбург»
— «Лаціо». 1/4 фіналу.
ЛЄ УЄФА

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 3.00 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Відеобімба
15.15 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.25 Х/ф «Бандити»
21.55 Х/ф «Магнум Опус»
23.25 Змішані єдиноборства.
UFC
01.45 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 20.50,
21.30, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Сталь». ЧУ
08.10 «Шкендербеу»
— «Динамо» (К). ЛЄ
УЄФА
10.10 «Вест Гем» —
«Тоттенгем». ЧА
12.10 «Олімпіакос» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
14.00 «Голи сезону». ЧА
14.55 «Андерлехт» —
«Селтік». ЛЧ УЄФА
16.55 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
19.00 «Монако» — «Порту.
Фінал» (2003/2004 рр.)
21.00 Моя гра
21.45 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
23.50 «ЦСКА» — «Арсенал».
1/4 фіналу. ЛЄ УЄФА
01.55 «Наполі» —
«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00 «ЦСКА» — «Арсенал».
1/4 фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 12.30,
14.35, 16.30, 18.30,
19.10, 21.15, 23.15,
1.20, 2.00 Топ-матч
08.00 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
10.00, 23.30 «Монако»
— «Порту» . Фінал
(2003/2004 рр.)
12.00, 1.30 Моя гра
12.45 «Зальцбург»
— «Лаціо». 1/4 фіналу.
ЛЄ УЄФА
14.40 «Олександрія»
— «Ворскла». ЧУ
16.40 «Шкендербеу»
— «Динамо» (К). ЛЄ
УЄФА
18.40 Світ Прем’єр-ліги. ЧА
19.25 «Лестер» —
«Ліверпуль». ЧА
21.25 «Олімпіакос» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
02.15 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
04.05 «Андерлехт» —
«Селтік». ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30, 16.50 Створені вбивати
10.20 Довідник дикої природи
11.20 Там, де нас нема
12.20 Чорна піхота
13.10, 5.20 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.15 Зона ночі
03.45 Абзац
05.40, 0.10 Т/с «Кобра»
07.34, 8.55 Kids Time
07.35 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.00, 17.00 Кохання на
виживання
11.10 Половинки
19.00 Топ-модель поукраїнськи
02.10 Служба розшуку
дітей
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.45
Інформаційний вечір
22.00 За Чай.com
23.20 Винна карта
00.40, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойова залізниця
01.40 Ролан Биков
02.40 Богдан Ступка
03.40 Два Миронових
04.30 Юрій Нікулін
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50 Орел
і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Бєдняков+1
23.00 Вірю не Вірю
00.45 Вечірній квартал
02.50 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Король повітря.
Золота ліга»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 1.00 Найкращий
ресторан
13.00 Т/с «Останній москаль»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї-3:
секрет гробниці»
23.00 Х/ф «Старскі та Гатч»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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16 червня
УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20,
3.00 Новини

06.45 Гроші 2018
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00 Життя без обману

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики

11.30, 23.15 Світське
життя-2018

10.05 Хто в домі господар?
10.30 Лайфхак українською
11.00 Д/ф «Пригоди Остіна
Стівенса»
12.00 Х/ф «Нескінченний
спадок любові»
13.35 Д/ф «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля

12.30 Бенефіс Руслана Квінти
14.30 Ліга сміху 2018
16.30, 21.15 Вечірній квартал
18.30, 5.45 Розсміши коміка
20.15 Українські сенсації
00.15, 2.15 Вечірній Київ

ІНТЕР
05.40, 2.30 Великі українці
06.05 М/ф
06.30 Чекай на мене
08.00 Х/ф «Стежки-доріжки»
09.30 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
11.20 Х/ф «За двома
зайцями»
13.00 ЧС з футболу-2018.
Группа С. Франція
— Австралія
15.00, 18.00 Велика гра
16.00 ЧС з футболу-2018.
Группа D. Аргентина
— Ісландия
19.00 ЧС з футболу-2018.
Группа С. Перу — Данія
21.00, 1.50 Подробиці
22.00 ЧС з футболу-2018.
Группа D. Хорватія
— Нігерія
00.00 Х/ф «Війна»
03.15 Х/ф «Заради
сімейного вогнища»
04.45 Top Shop
05.15 Стосується кожного

15.20 Д/ф «Вагасі —
японські смаколики»
16.15 Д/ф «Неповторна
природа»
17.15 Т/с «Гранд готель»
20.05 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
21.30 Як дивитися кіно
21.55 Х/ф «Моя краля»
00.45 Д/ф «Спільноти
тварин»
01.10 Інтермаріум
02.10 Д/ф «Смаки культур»

06.00 Час-Time
06.15 Кендзьор
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.15, 15.30 Сімейні зустрічі
07.50, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
08.45
09.00
09.30
10.30

02.35 Д/ф «Смачні історії»
03.30 Світло
04.30 Фольк-music
05.30 #ВУКРАЇНІ

12.45

НТН
06.30 Х/ф «Ще до війни»
08.55 Х/ф «Торпедоносці»
10.45 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
12.00 Свідок. Агенти
12.35, 3.30 Речовий доказ
15.25 Склад злочину
17.00, 19.30 Х/ф «Золота
міна»
19.00, 2.30 Свідок
20.15 Х/ф «Розбірка в
Манілі»
22.00 Міжнародний турнір
зі змішаних бойових
мистецтв WWFC 11
01.00 Таємниці кримінального
світу
03.00 Випадковий свідок
04.45 Легенди бандитської
Одеси
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 РадіоДень на
Книжковому арсеналі
07.00 Новини
07.30 Тема дня
07.50 UA.МУЗИКА. Кліп
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.30 Хочу бути.

14.40

15.10
15.30
15.40
16.10
17.05
18.00

18.50

19.05
20.00
20.30

23.00

Мистецькі історії
Хто в домі хазяїн?
Фольк-music. Діти
Київський академічний
Молодий театр.
І.Пелюк, О.Харченко«Принцеса Лебідь»
Київський національний
академічний театр
оперети. Моцарт
underground
Інтерв’ю з філософом
та політологом
Френсісом Фукуямою
Як це?
NA HI BA
Хто в домі хазяїн?
РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП-7»
Документальний серіал
«Незвідані шляхи»
Фільм-концерт гурту
«Друга ріка»,
«Supernation»
Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Василь Голобородько
Концертна програма
Арсена Мірзояна
Документальна
програма #ВУКРАЇНІ.
Львівський театр опери
і балету. Джузеппе
Верді. Опера «Балvаскарад»
Гала-концерт
Національного
проекту «Три С».
Скорик — Станкович
— Сильвестров

08.15
09.15
09.20
09.40
10.10
10.25
11.10
11.30
12.10
12.35

Політика. Соціум
Клуб LIFE
Автопілот-новини
Укравтоконтинент
Натхнення
Історія Успіху
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Феєрія мандрів
Олімпійські історії
Брифінг речника МО

03.50 Реальна містика

5 канал
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Навчайся з нами
14.10, 1.15 Машина часу
15.10 Код успіху
16.10 Будемо жити
16.30 Акцент
17.10 Стоп корупції!
18.00 Велика політика
18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд
20.00, 2.10, 5.15 Рандеву
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.10 Справжній детектив
23.15 Фінансовий тиждень
23.30 Кордон держави
00.20 Винна карта
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

СТБ
05.50 ВусоЛапоХвіст
07.30 Караоке на майдані
08.25 Все буде смачно!
10.15 Х/ф «За два
кілометри до Нового
року»
12.15 Х/ф «Пелена»
17.10 Х/ф «Джентльмени
удачі»
19.00 Х/ф «Снайперша»
22.50 Я соромлюсь свого тіла

09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.20 «Золотий гусак». NEW
10.20 «Ехо України»
11.15, 16.15, 19.15 Прямий
ефір з Юлією
Литвиненко
12.15, 23.00 Кримінал
13.15 Прямий ефір з
Наталкою Фіцич
14.15 Споживач
15.00 Концерт
17.00 Політична кухня

ICTV
05.10, 4.45 Скарб нації
05.20, 4.55 Еврика!
05.30, 12.45, 18.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу
10.50, 11.45 Особливості
національної роботи
13.00 На трьох
16.30 Х/ф «Ігри патріотів»
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.10 Х/ф «Джек Раян:
теорія хаосу»
22.05 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»
00.55 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.10 Провокатор

0.50 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
01.20 Українська читанка.
«Наталка Сняданко»
01.30 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП-7»
02.20 Документальний фільм
«Ловець слів»
03.10 Київський академічний
Молодий театр
«Голубка»

ПРЯМИЙ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.15, 5.30 Зоряний шлях
08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
17.50, 19.40 Т/с «Ніч після
випуску»
22.20 Х/ф «Четвертий
пасажир»
00.20, 2.30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
02.00 Телемагазин

18.15 Культурна дипломатія
20.00 Світські хроніки
21.00 The week Міжнародний
огляд тижня
22.00 Закрита зона
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 102. Поліція
08.50 Зброя
10.20 Загублений світ
16.20 Х/ф «Слідопит»
18.20 Х/ф «Миротворець»
20.15 Х/ф «Акулячий
торнадо: четверте
пробудження»
22.00 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
23.50 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.20 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 14.40, 16.45,
18.45, 23.40, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Ворскла» —
«Олімпік». ЧУ
08.10 «Динамо» (К) —
«Партизан». ЛЄ УЄФА
10.10 «Арсенал» — «Вест
Бромвіч». ЧА
12.10 «Ювентус» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
14.10 Світ Прем’єр-ліги. ЧА
14.55 «Баварія» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
16.55 «Сталь» —
«Маріуполь». ЧУ
19.00 «Мілан» —
«Ліверпуль. Фінал»
(2004/2005 рр.)

21.50 «Брайтон» —
«Ньюкасл». ЧА
23.50 «Арсенал» —
«Атлетіко». 1/2 фіналу.
ЛЄ УЄФА
01.55 «Ман Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА
03.55 «Ліон» — «Аталанта».
ЛЄ УЄФА
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.15 Зона ночі
05.45 Т/с «Кобра»
07.44, 9.04 Kids Time
07.45 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
09.05 Ревізор
12.00 Пристрасті за
Ревізором
14.45 Х/ф «Увімкни мозок»
16.45 Х/ф «Мій хлопець з
зоопарку»

19.00 Х/ф «Шість днів, сім
ночей»
21.00 Х/ф «Золото дурнів»
23.15 Х/ф «Трикутник»

10.40 Бойова залізниця
12.30 Китай у ІІ світовій
14.20 Довідник дикої природи
16.30, 0.40 Азія класу люкс
17.10, 00.00 Річкові монстри
22.00 Китайські
першопрохідці
01.40 Війна всередині нас
05.30 Бандитська Одеса

ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» —
«Атлетіко». 1/2 фіналу.
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 16.30, 18.30,
19.15, 21.15, 23.15
Топ-матч
08.00 «Брайтон» —
«Ньюкасл». ЧА
10.00, 23.30 Мілан»
— «Ліверпуль» . Фінал
(2004/2005 рр.)
12.50 «Ліон» — «Аталанта».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Ворскла» —
«Олімпік». ЧУ
16.40 «Динамо» (К) —
«Партизан». ЛЄ УЄФА
18.40 Найкращі сейви. ЧІ
19.25 «Вест Гем» —
«Тоттенгем». ЧА
21.25 «Ювентус» —
«Барселона». ЛЧ УЄФА
02.20 «Олександрія»
— «Сталь». ЧУ
04.05 «Баварія» — «Селтік».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.10 Таємниці дефіциту
08.50, 19.10 У пошуках істини

К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
09.00, 14.00 Орел і решка
11.00 Ух ти show
12.00 Х/ф «Король
повітря»
23.30 Х/ф «Машина часу в
джакузі»
01.15 Бєдняков+1
03.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф «Листоноша Пет»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній москаль»
16.30 Х/ф «Старскі та Гатч»
18.30, 23.00 Країна У
20.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Казки У
22.30 Казки У Кіно
00.30 Найкращий ресторан
01.30 17+
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки
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УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20,
3.00 Новини
09.35 Х/ф «Нескінченний
спадок любові»
11.10 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 Д/ф «Гордість
світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 4.30 Фольк-music
15.35, 23.50 Д/ф «Неповторна
природа»
16.00 Д/ф «Незвичайні
культури»
17.05 Т/с «Гранд готель»
20.05 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
21.30 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Д/ф «Вагасі —
японські смаколики»
01.10 Культурна афіша
здорової людини
02.10 Д/ф «Смачні історії»
03.30 Світло
05.30 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.55 Х/ф «Добрі наміри»
07.20 Страх у твоєму домі
11.05 Х/ф «Право на
постріл»
12.40 Х/ф «Проект
«Альфа»
14.30 Х/ф «Розбірка в
Манілі»
16.15 Х/ф «Танцюй,
танцюй»
19.00 Х/ф «Кубанські
козаки»
21.05 Х/ф «Ти — мені, я
— тобі»
22.45 Х/ф «Дубина»
00.30 Міжнародний турнір
зі змішаних бойових
мистецтв WWFC 11
03.15 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 РадіоДень на
Книжковому арсеналі
06.45 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Микола Вінграновський
07.00 Київський академічний
Молодий театр.
«Інкрустації». Поетична
вистава за віршами
Ліни Костенко
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.10 Школа Мері Поппінс
08.30 Додолики Лялькове
шоу
08.50 Як це?
09.15 Мистецькі історії
10.00 Львівський театр опери
і балету. Вольфганг
Амадей Моцарт
«Безумний день або
весілля Фігаро»
12.50 Інтерв’ю. Римма Зюбіна
у Сіверськодонецьку
13.00 документальна
програма #ВУКРАЇНІ.
13.30 Мистецькі історії

17 червня

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05, 2.10 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00, 11.00, 12.05 Світ
навиворіт-9
13.05, 14.05 Світ навиворіт-5
15.00 Комедія «Інша жінка»
17.10 Комедія «Диявол
носить прада»
19.30, 5.05 ТСН-тиждень
21.00 Мелодрама «Хрещена»
00.30 Аргумент кiно
01.15 Світське життя 2018

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «За двома
зайцями»
08.00 Удачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00, 11.00, 12.00, 3.55 Орел
і решка
13.10 Х/ф «Заморожений»
15.00 ЧС з футболу-2018.
Группа Е. Коста Ріка
— Сербія
17.00 Велика гра
18.00 ЧС з футболу-2018.
Группа F. Німеччена
— Мексика
20.00, 1.30, 5.05 Подробиці
21.00 ЧС з футболу-2018.
Группа Е. Бразилія
— Швейцарія
23.00 Х/ф «22 кулі:
безсмертний»
02.05 Речдок
03.30 Скептик

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30, 0.25 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.

Політика. Соціум
08.15 Клуб LIFE
08.40 Натхнення
09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Драйв
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з
Я. Соколовою
11.05 Кордон держави
11.20 Будемо жити

13.40 Як це
14.05 Українська читанка.
Софія Андрухович
14.15 Документальний серіал
«Незвідані шляхи»
15.10 Суспільний університет.
15.45 Іван Козленко, «Люди
і апарати. Становлення
українського кіно»
17.05 Концертна програма
Євгена Хмари
«Знамення»
18.30 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
19.05 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП-7»
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Київський академічний
Молодий театр. Мері
Шизгал, «Любофф»
22.40 Фільм-концерт
«Рекіти»
23.00 Територія Кіно. Сергій
Буковський
0.00 Авторський проект
«Ledy Opera». Концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»
02.05 Київський академічний
театр «Колесо».
Пристрасті дому пана
Г.-П.
03.20 Національна опера
України. Джузеппе
Верді. «Аїда»

ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Репортер».
Новини
09.10, 14.15 Віч-на-віч
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 19.15 Прямий ефір з
Юлією Литвиненко
12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір з
Наталкою Фіцич
16.00, 22.00 Політична кухня
17.20 Кримінал
18.10, 21.00 THE WEEK
Міжнародний огляд
тижня
20.00 Кисельов. Авторське

СТБ
06.00 ВусоЛапоХвіст
08.00 Планета земля
09.05 Все буде смачно!
10.00 Караоке на майдані
11.05 ЕксперименТИ
13.05 Х/ф «Снайперша»
16.55 Хата на тата
19.00, 0.20 Слідство ведуть
екстрасенси
23.05 Я соромлюсь свого тіла

ICTV

04.40 Реальна містика

05.05, 12.45 Факти
05.30 Інсайдер
07.30 Т/с «Ніконов і К°»
09.25 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 На трьох
14.00 Х/ф
16.45 Х/ф «Джек Раян:
теорія хаосу»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Облівіон»
23.05 Т/с «Сильніше за
вогонь»
02.35 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.20 Провокатор

5 канал
11.30 Гра інтересів
12.15, 23.15 Про військо
12.35 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15
Машина часу
15.15 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.05 Особливий погляд
17.25 Компанія героїв
18.00, 2.10 Час. Підсумки
тижня
19.10 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
02.55 Огляд преси

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.15 ДжеДАІ. Дайджест
11.15 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
15.30 Х/ф «Дракони і
підземелля»
17.20 Х/ф «Орден дракона»
19.15 Х/ф «Король Артур
і лицарі круглого
столу»
21.00 Х/ф «Ерагон»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC
01.25 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 14.45, 21.30,
23.35, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Зірка» —
«Чорноморець». ЧУ
08.10 «АЕК» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу. ЛЄ
УЄФА
10.10 «Лестер» —
«Ліверпуль». ЧА
12.10 «Барселона» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
14.10 Найкращі сейви. ЧІ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.45 Зоряний шлях
09.40 Т/с «Ніч після випуску»
13.30 Т/с «Я поруч»
17.10, 21.00 Т/с «Листи з
минулого»
19.00 Події тижня
20.00 Головна тема
23.00, 2.20 Т/с «Печалірадості Надії»
01.50 Телемагазин
03.00 Х/ф «Четвертий
пасажир»

14.55 «Селтік» — «Баварія».
ЛЧ УЄФА
16.45 Світ Прем’єр-ліги. ЧА
17.15 «Маріуполь» —
«Зірка». ЧУ
19.00 «Барселона»
— «Арсенал. Фінал»
(2005/2006 рр.)
21.00 Моя гра
21.45 «Гаддерсфілд»
— «Тоттенгем». ЧА
23.50 «Атлетіко» —
«Арсенал». 1/2 фіналу.
ЛЄ УЄФА
01.55 «Атлетік» — «Герта».
ЛЄ УЄФА
03.55 «Евертон» — «Ліон».
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетіко» —
«Арсенал». 1/2 фіналу.
ЛЄ УЄФА
07.45 «Гаддерсфілд»
— «Тоттенгем». ЧА
09.30 Світ Прем’єр-ліги. ЧА
10.00, 23.30 «Барселона»
— «Арсенал» . Фінал
(2005/2006 рр.)
12.00, 1.30 Моя гра
12.35, 14.35, 16.30, 21.15,
23.15, 2.05 Топ-матч

12.45 «Евертон» — «Ліон».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Сталь» —
«Маріуполь». ЧУ
16.40 «АЕК» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу. ЛЄ
УЄФА
18.30 Голи сезону. ЧА
19.25 «Челсі» — «Ман Сіті».
ЧА
21.25 «Барселона» —
«Спортінг». ЛЧ УЄФА
02.15 «Зірка» —
«Чорноморець». ЧУ
04.05 «Селтік» — «Баварія».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.10 Зворотний бік Місяця
08.00 Таємниці дефіциту
08.50, 19.10 У пошуках істини
10.40 Бойова залізниця
12.30 Китайські
першопрохідці
14.20 Довідник дикої природи
16.30, 0.40 Азія класу люкс
17.10, 00.00 Річкові монстри
22.00 Китай у ІІ світовій
01.40 Місця сили
04.30 Містична Україна

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.50 Зона ночі
04.45 Стендап-шоу
05.39, 6.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.00 Х/ф «Йоко»
09.00 Т/с «Містер Хутен і
леді»
16.35 Х/ф «Золото дурнів»
18.50 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»

21.00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю-2:
риф»
22.50 Х/ф «Тобі кінець»
00.50 Х/ф «Трикутник»
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
09.00 Ух ти show
10.35 Х/ф «Король
повітря»
12.20 Орел і решка.
Ювілейний-2
00.00 Вечірній квартал
03.00 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/ф «Прекрасний
принц і фея Люпина»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Останній москаль»
16.30, 23.00 Країна У
18.00 Х/ф «Ніч у музеї-3:
секрет гробниці»
20.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Казки У
22.30 Казки У Кіно
00.30 Найкращий ресторан
01.30 Х/ф «Хіппініада, або
Материк кохання»
03.00 Віталька
05.40 Корисні підказки

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЧЕРВНЯ 2018

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталія Нагорна: Хіба є місце, куди війна
не їде разом із тобою?
Тележурналістка «Плюсів» у відрядженні
на фронті була найдовше — 24 дні, війна її
навчила малювати і писати книжки
«Книга така, як і сама Наташа. Якщо коротко — книга супер. Вона
про війну, любов і пристрасть», — так відгукнувся про новодрук і
колегу іншої спеціалізації Наталю Нагорну відомий репортажами з
сучасного українського фронту фотограф Олександр Клименко.
Тележурналістку добре знають глядачі канала «1+1». Немало її репортажів уже п’ятий рік — з Донбасу.

■ Наталю, скільки разів ви
вже були у зоні АТО (тепер
ООС)? Що найбільше уразило?
Чи відрізняється перебування
у зоні воєнного конфлікту жінки-репортера від журналістської роботи там Олександра
Моторного чи Олександра Загороднього? Чи перетинаєтеся
на завданнях із Настею Федченко з іншого телеканала?
— Жодного разу не рахувала, скільки разів там була.
Всі наші відрядження завжди
дуже різні. Я точно пам’ятаю,
що найдовше тривало 24 дні.
Але деякі відрядження можуть бути коротким, але з потужними обстрілами. Іноді ти
можеш бути на Донбасі довго і
розумієш, що ситуація спокійна. І наче й звичайне відрядження. Шукаєш людей, історії, новини.
У кожного кореспондента
ТСН є свій стиль — незалежно
від статі. Мені важливо, щоб
моя знімальна група встигала
відпочивати. Ми зазвичай живемо в готелях — раніше часто ночували на передовій. Колись спеціально проїхалися
по позиціях, аби зняти фестиваль про ночі на передовій —
«Нічна варта», спали у бліндажі, на ліжку посеред поля, на
шахті у підвалі, в бані багатого
будинку, у стволі шахти. Після цих сюжетів наші герої встигли навіть одружитися і дітей народити.
Ми перетинаємося з багатьма журналістами різних
каналів. Зазвичай, ми співпрацюємо. Особливо це стосується загрозливих ситуацій
— тоді, звісно ж, ми не конкуренти, тільки колеги.
■ Як ваші рідні сприймають
ваші відрядження на схід України, де йде війна?
— Вони точно не в захваті
(посміхається). Особливо мій
старший брат Віталик. У 2015
році під Дебальцевим загинув
один із його друзів дитинства.
І мені здається, він став іще
більше за мене хвилюватися.
■ Ви казали, що війна почалася для вас у перших числах
травня 2014-го, тому що було
вбито друга і ще одного просто знайомого по різні сторони фронту, тоді ще навіть не
фронту. За 4 роки горя близько і на відстані було дуже багато. Чи виникає бажання відгородитися від цього?
— Так, це Руслан Лужевський. Хороша людина та
дуже технічний боєць. Ми не
були найкращими друзями,
але я дуже його поважала. І всі
друзі завжди любили його, бо
він — сонечко. Загалом, за цей
час я втратила півтора десятка

друзів. Хтось загинув на фронті, хтось — повернувшись.
Але як можна «відгородитися»? Я не маю права їх забувати. Біль треба відпускати. Спогадами потрібно ділитися. І жити. Записувати ці
історії. Розказувати їх іншим
людям. Знімати далі про тих,
хто чекав. Багатьом людям в
Україні набагато складніше,
аніж мені. В мене є міцна підтримка, можливість відпочити та сходити на сеанси до психолога.
■ Ви народилися на Житомирщині, виросли на Миколаївщині, закінчили виш у
Харкові. Ця географія допомагає вам краще розуміти характери, дії і вчинки людей з
різних регіонів України?
— Єдине, що я зрозуміла, —
всюди є хороші люди. Всюди є
не дуже хороші. В нас дуже
різна і складна країна. Нам
потрібно вчитися державності.
А вчинки людей бувають такими дивними...
У моїй книжці «Повернутися з війни» немає однозначно
хороших чи однозначно поганих персонажів. Іноді хороші
люди роблять якісь дурниці.
Але й «погані» люди здатні на
хороші вчинки. Іноді. Хіба всі
солдати хороші? Хіба всі волонтери чесні? Хіба всі лікарі
за ідею? Хіба всі журналісти
писали правду? Яка ця правда? Чи взагалі вона може існувати в гібридному світі?
Я знаю, що я люблю свою
різну Україну — але це не такий пафосний патріотизм. Я
люблю житомирські ліси та
жирні чорноземи, з їхніми чорницями, білими грибами та величезними яблуками. Я обожнюю бурхливі бузькі пороги —
я там виросла і мені було там
дуже весело. Я люблю Харків,
хоча й по-своєму. Там минули
дуже веселі роки, які багато
чого мене навчили. А ще люблю Крим, Карпати і, звісно ж,
Київ. Мені щастить — усюди
багато прекрасних людей.

Розповіді Сашки про батька
■ Як виник задум написати
книжку «Повернутися з війни» і як довго його реалізували?
— Я почала писати короткі
примітки навесні 2017-го. Це
були історії, які я пам’ятала і
постійно переживала. А потім
я прочитала їх уголос і зрозуміла, що вони подобаються не лише мені. Я писала в
комфортних умовах. Червоне
море, війна далеко, але хіба є
місце, куди війна не їде разом
із тобою?!
Спочатку це було півсотні
дитячих історій, а потім я захворіла і, сидячи вдома, тиж-

був із нами в найтяжчі дні в
Мар’їнці, не ховався, а завжди був з журналістами та бійцями на передовій. Він сам написав книжку. На рік закрився та писав. Я дуже чекаю на її
вихід. Деякі моменти, описані
на папері, людям, які пережили війну, дійсно зрозуміліші.

Захалявні книжечки і спосіб
реабілітації

Валентина САМЧЕНКО

Раніше часто ночували на
передовій

13

❙ Наталія Нагорна і її «Повернення з війни».
❙ Фото надане каналом «1+1».
день малювала крейдою ілюстрації. Це був мій перший великий досвід малювання. Моя
постіль була у різнокольоровій
пилюці. Але я малювала.
Потім я зрозуміла — головна героїня, дівчинка Сашка,
так багато розповідає про свого тата, який пішов на війну.
Як можна не дати татові слово? Але без малюнків теж не
обійшлося. Батько Сашки —
теж Саша — малює вугіллям
на Донбасі. І розказує якусь
солдатську правду, яку не показують по телевізору навіть.
І мама Яся — жінка, яка з таким болем віддала чоловіка на
війну і так вистраждала очікування. Але дочекалася.
■ Герої та події, описані у
книзі, — реальні?
— Більшість історій у книзі
засновані на реальних подіях,
у героїв є прототипи. Наприклад, там згадується переселенка з Луганська — Лєночка, дівчинка, яка малювала в
окупованому місті синьо-жовті прапори вночі, аби патріоти
України вийшли вранці на вулицю і зрозуміли, що вони не
самотні. А потім збирала допомогу для поранених при-

кордонників і чергувала у військовому шпиталі. Ця дівчинка справжня — у всіх сенсах
цього слова.
Справжнім є автобусик
«Свістулька» — один із дурних старезних уазиків-таблеток, які ганяють передовою. А
ще у книзі є історія про військового, який ходив у порепаних кросівках серед зими. А
коли йому привезли новенькі
берці, намагався їх не носити,
аби приїхати додому красивим.
Це правдиві історії про нашу
спільну війну.
■ Лейтенант Влад Якушев,
екс-начальник прес-служби 14ї окремої механізованої бригади ОК «Захід», поділився, що,
лише прочитавши вашу книжку, «зрозумів, що тим, хто чекає, важче ніж тим, хто воює.
Бо на війні ти тільки воюєш і
вона забирає тебе всього — без
залишку, а ті, хто залишився, мають якось жити своїм
звичним життям і попри це не
з’їхати з глузду від власних думок та переживань». Така реакція для вас очікувана?
— Мені була важлива думка Влада, оскільки я дуже поважаю його як офіцера, який

■ Презентували книжку в
Музеї історії України у Другій
світовій війні. До 2014-го у вас
особисто коли небудь виникала думка, що на території нашої країни може бути знову
війна?
— До 2013 року я була дуже
веселою людиною. Стрибала з
парашутом, каталася на сноуборді, мандрувала, жила в своє
задоволення. Мені було не до
думок про війну. Але я змінилася. Я знаю. Війна може бути
завтра. Тому сьогодні треба
жити.
■ Книжка вийшла порівняно невеликим накладом. Чи
будуть друкувати додатковий
тираж? Таке видання доречним було б у бібліотеках.
— Півтори тисячі примірників для старту. З можливістю друкувати стільки, скільки
буде потрібно. Для України це
навіть «нормальний» тираж.
Люди не так багато читають,
особливо українською мовою.
Особливо про війну. Навіть
таку просту та яскраву книжку, як моя. Я не є класиком літератури. Але я вклала у книжку душу, і — так, мені б хотілося побачити її в бібліотеках.
■ Чи пишете літературний
текст нині? Про що? Чи продовжуєте малювати?
— Мені здається, ця хвороба тепер назавжди. Бачиш
подію і пишеш у голові маленьку захалявну книжечку.
Малювання — хороша реабілітація. Всім раджу. Я планую
малювати на презентаціях.
Разом із людьми. У нашої великої спільної картини є конкретна тема — що буде, коли ми
всі повернемося з війни. Дуже
хочу побачити багато таких
картин. ■

■ ВТРАТИ

Короткі
зустрічі, довгі
проводи...
Відійшла у засвіти
Кіра Муратова
Тетяна МІЩЕНКО
В Одесі на 84-му році життя 6 червня померла відома режисерка, академік Національної академії мистецтв України Кіра
Муратова — класик українського і світового кіно, неповторний митець сучасного інтелектуального кінематографа. «І не стало
Всесвіту. Єдина, унікальна, геніальна. На
душі і в Одесі — ніч...», — написав журналіст Олег Вергеліс.
Унікальна кіномова легендарної режисерки, сценаристки та акторки Кіри Муратової принесла українському кінематографу десятки нагород найпрестижніших
міжнародних кінофестивалів, констатує
Держкіно. У творчому доробку Кіри Муратової — близько півтора десятка повнометражних фільмів, майже кожен з яких здобув світове визнання: «Короткі зустрічі»,
«Довгі проводи», «Зміна долі», «Астенічний синдром», «Чутливий міліціонер», «За-

❙ Кіра Муратова.
❙ Фото AFP.
хоплення», «Три історії», «Лист до Америки», «Другорядні люди», «Настроювач» та
інші.
Володарка почесних кінонагород, академік Національної академії мистецтв України, народна артистка України, лауреат
Національної премії України імені Тараса
Шевченка, Державної премії імені Олександра Довженка, член Національної спілки кінематографістів України, член Американської та Української кіноакадемій...
«Кіно — ширма, якою я відгороджуюся
від жахів реальності», — якось сказала Кіра
Муратова. Режисерську роботу вона почала
в 1962 році. У її фільмі знімався Володимир
Висоцький. У 1990-му «Астенічний синдром» отримав гран-прі Берлінського кінофестивалю. Останніми роботами режисерки стали фільми «Мелодія для шарманки»
і «Вічне повернення. Кастинг». У 80 років
Кіра Муратова повідомила, що припиняє
кар’єру. ■
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■ ВЛАСНА СПРАВА

■ СМАКОТА

Cолодке життя подружньої пари
Варення від Романа й Оксани продається у тринадцяти містах України
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

У 32-річного полтавця Романа Камалетдінова є папка,
в яку він збирає ідеї. Одного
разу до цієї папки лягла й ідея
про виробництво натуральних продуктів харчування,
зокрема соків, компотів, варення тощо. Вона визрівала
й чекала свого часу. А в певний момент дружина Романа
— Оксана, котра увесь час
працювала на керівних посадах у солідних компаніях,
вирішила знайти спокійнішу
роботу, тим паче що в планах
подружжя було народження
дитини. І тоді Роман запропонував їй зайнятися підприємництвом. А для початку
просто зварити варення, якого досі молода жінка ніколи
не варила. Першим Оксаниним шедевром стало варення
з банана з корицею й горілкою. Потім вона приготувала
іще кілька варіантів. Роман
зізнається: то було настільки
смачно, що одразу стало зрозуміло — у дружини справжній прихований талант. Ось
так три роки тому й народився новий сімейний бізнес, що
кардинально змінив життя
молодих людей. Тепер у подружжя — невеличке власне
підприємство, де готують
варення за домашньою технологією.

Поки чоловік розробляв
концепцію бренду, жінка
на кухні експериментувала
з рецептами
— Оскільки займаюся брендингом, веб-дизайном, то запропонував у нашій дизайн-студії «Мармелад» створити бренд варення, — пригадує Роман
Камалетдінов. — Із півроку ми витратили на аналіз
ринку, розробку концепції,
назви, етикеток. А в цей час
Оксана вдома на кухні експериментувала з рецептами. На ту пору ми вважали,
що нашими покупцями стануть люди, старші 35 років,
котрі мають стабільний заробіток...
■ ...і не заморочуються
самостійним приготуванням варення.
— Я є членом молодіжного бізнес-клубу. От і приніс на
одне з його зібрань наш продукт у баночці з етикеткою,
зробленою в дуже простому скандинавському стилі.
Етикетка молодим членам
клубу взагалі не сподобалася. Окрім усього, за нашими підрахунками, аудиторія
«35+» виявилася не надто великою. Тож ми обідрали всю
партію етикеток і витратили ще два місяці на розробку нової концепції дизайну,
«заточеної» на молодих людей до 35 років. Таким чином, дизайн етикеток став
більш яскравим. Якраз молодше покоління вже точно
не готує варення. При цьому
культура його споживання
сформована нашими батьками, бабусями й дідусями. Це,
до певної міри, національний
продукт (не вдаватимемося
в подробиці, звідки він походить). От уже понад два з

❙ Роман та Оксана Камалетдінови.
❙ Фото з сімейного архіву.
половиною роки займаємося
реалізацією нашого фірмового варення. Нині знайти його
можна в 15 торговельних
точках Полтави. Окрім цього, воно продається в 12 містах України — щоправда, в
1-2 точках, а отже, є над чим
працювати. От і цими днями
підписали контракт із солідною міжнародною мережею
супермаркетів. Тобто морально дозріли до того, що
вже готові співпрацювати з
серйозним рітейлом. Ми назвали свій бренд «Ендорфін»
(як відомо, ендорфін — один
із гормонів радості, задоволення). Чому така назва, думаю, зрозуміло. Бо варення,
джеми або конфітюри їдять
не для того, щоб втамувати
голод, а для того, щоб трохи
себе порадувати. Тож, можна сказати, ми даруємо людям нове гастрономічне задоволення.
■А де ви берете рецепти?
— Із книг, інтернету.
Але не рецепти, а, швидше,
ідею. Наша мета — відкривати для людей нові смакові
можливості. Тому принципово не вдаємося до традиційних рецептів. У нас варення та джеми неодмінно
з якимись сміливими, несподіваними поєднаннями
інгредієнтів. Наприклад,
свого часу варили варення
з кабачків із лимонами або
з груш із маком. Щоправда, у міру зростання продажів доводиться вибирати ті,
які можемо готувати цілий
рік, не маючи проблем із сировиною. От, скажімо, для
варення з полуниць із ревенем та м’ятою не завжди
є можливість купити стебла ревеню, відповідно, для
постійного виробництва такий рецепт не надто зручний. Зрозуміло, що не все
вичитаєш у книгах чи інтернеті — доводиться йти
традиційним шляхом проб
і помилок. Була ситуація,
коли ми зіпсували цілу партію мандаринового варення. Бо не врахували того
факту, що в лютому у продажу з’являються турецькі
мандарини з кісточками. У
результаті, роздробившись
у соковижималці, останні
дали гірчинку.

Оце так фрукт!
■ От ви говорите, що дуже
важливу роль у тому, яким
буде варення на виході,
відіграє сировина.
— Якби ви бачили, з якої
сировини ми готуємо варення та джеми! Не кожен українець виставляє такі ягоди та
фрукти на стіл. У багатьох
просто рука не піднялася б
їх переварювати. У нас невеликі обсяги виробництва,
тож усі фрукти прискіпливо
перебираємо. Обрізати хоча
б незначну гниль на яблуці? Подібне взагалі не допускається — такий фрукт вибраковується. Звичайно, це
позначається й на собівартості, і на кінцевій вартості
продукту. Та ми пропонуємо
людям варення екстракласу.
Є низка виробників, чиє варення можна знайти практично в кожному продуктовому магазині, — вони працюють у середньому ціновому сегменті, і це їхня стезя.
А ми обрали свою. Хоч, буду
відвертим, на продуктах високої якості заробити набагато важче. Бо, як відомо, купівельна спроможність наших
співвітчизників бажає бути
кращою. І, можливо, хтось
подумає, що 65 гривень за
200-мілілітрову баночку варення — це дорогувато. Але,
запевняю, у нас дуже значна затратна частина. Нерідко тільки вартість сировини
становить 35 гривень. Хоча
коли ми аналізували ринок,
то зіткнулися з такою статистикою: 60 відсотків українців воліють купувати натуральні продукти, а 35 відсотків — не хочуть переплачувати за імпорт. Іще один
важливий момент: попит на
натуральну продукцію в Україні щороку зростає на 10
відсотків і в 2020 році, порівняно з 2016-м, збільшиться вдвічі От ми й хочемо на
цьому ринку, що зростає,
зайняти свою нішу. Дуже
розраховуємо протягом року
зробити й першу поставку на
експорт. Звісно, це вимагає
багато зусиль, часу, коштів.
Але це можливо, і ми впевнені, що наш продукт з успіхом пройде всі лабораторні
випробування. Із задоволенням зробили б першу поставку в Білорусь, оскільки це

країна номер один із експорту українського варення.
■ Ваше варення має певний термін придатності.
Тож як ви вирішуєте питання консервантів?
— Усе досить просто: використовуємо два консерванти — цукор і лимонний сік.
Мабуть, усі наші конкуренти використовують лимонну
кислоту, проте ми собі цього не дозволяємо (незважаючи на те, що ця кристалічна
речовина є в шафці на кухні чи не в кожної домогосподарки). Бо прагнемо, аби
наш продукт був приготовлений іще педантичніше, ніж
удома. Багато хто з наших
клієнтів спочатку не вірив,
що можна без барвників добитися такого яскравого кольору апельсинового, мандаринового, грейпфрутового
джемів. Насправді ж секрет
тут дуже простий, і я із задоволенням поділюся ним із читачами: ми додаємо в них лимонний сік — він надає насиченості кольору й певної багатогранності смаку.
■ Знаю, що ви готуєте й
варення без цукру.
— Так, усього два різновиди: чорна смородина з апельсином і журавлина в апельсиновому сиропі.
Щоправда, оскільки нам
потрібен консервант, змушені додавати в них хорошу
американську фруктозу.
■ Буває так, що ви розраховуєте на популярність одного варення, а «бомбою»
стає зовсім інше?
— Так буває майже завжди. Скажімо, для нас стала
цілковитою несподіванкою
популярність імбирно-лимонного джему. Ми не могли
навіть подумати, що таким
великим попитом користуватимуться наші гострі варення та джеми. Та були періоди, коли вони становили 40
відсотків від усього валового обороту. Нещодавно на ярмарку сам бачив реакцію земляків — вони просто в захваті
від вищезгаданого продукту. Щоправда, останнім часом наш імбирно-лимонний
джем потіснив на п’єдесталі
пошани новий хіт — варення із соснових шишок. От зараз із нетерпінням чекаємо
на їхній новий урожай, бо всі
запаси цього варення розпродали, а люди все просять. Це
справді унікальний продукт
навіть на території України.
Та ми докладемо всіх зусиль,
аби варення із соснових шишок увійшло до повсякденної
культури харчування українців. Звичайно, це не наше відкриття, а старий дідівський
рецепт від кашлю, бронхіту.
Тож, хоч ми й переслідували
не лікувальні цілі (нашим завданням було подарувати людям смакове задоволення), це
ще й надзвичайно корисний
продукт. І якщо зазвичай
люди готують із соснових шишок сироп, особливістю нашого варення є те, що в ньому їстівні й самі шишки. Ми,
навпаки, стараємося покласти їх до баночки побільше,
щоб можна було сповна насолодитися отим деревним
смаком. ■

Жінки на дегустації обирають
апельсинове з лавандою
■ Недаремно кажуть: скільки людей — стільки й
смаків. Мені якраз гострі варення та джеми не до
вподоби.
— Саме тому ми постійно експериментуємо й готуємо
дуже багато різновидів варення. Мабуть, за ці три роки приготували їх 30 чи 35. Наприклад, тільки з однієї ягоди — полуниці — маємо такі різновиди: полунично-лимонний джем,
полуниця з ревенем та м’ятою, полуниця з чорним перцем та
ваніллю, полуниця з бананом. Якщо говорити про негострі
варення, то несподівано для нас «вистрелив» динно-грушевий конфітюр з анісом. Та і слива з чорним шоколадом минулоріч займала середній рівень продажів, а зараз іде на
ура. А от варення апельсинове з лавандою — популярне серед жінок. Перепробувавши під час дегустації 10 різновидів,
вони неодмінно зупиняться на ньому. І я, скажімо, зараз не
розумію, як це в холодильнику може стояти лише одна банка варення. У нас удома завжди відкриті 4-5 баночок. Наприклад, кефір на домашній заквасці перемішую з вишневим варенням із грецьким горіхом — виходить дуже смачний йогурт. До кави мені імпонує смак сливи з чорним шоколадом, до чаю — соснових шишок. Чорну смородину з
апельсином або ківі з лимоном полюбляю в поєднанні з кисломолочним сиром. Готуємо й цибулевий конфітюр (це вже
не десерт — цибуля карамелізується в медові з додаванням червоного вина, кукурудзяної олії та спецій) — мені він
подобається з картопляним пюре, омлетом або й просто намазаний на хліб. До речі, його продаж особливо зростає в
сезон шашликів. Отак і виходить, що з різними продуктами поєднується різне варення. Хтось скаже: краще з’їсти кілограм свіжих ягід чи фруктів, аніж баночку варення. Це так.
Але ми даємо можливість насолоджуватися ними не лише в
сезон, а цілий рік. Спеціально продаємо варення в невеликих баночках, оскільки вважаємо, що 200 мілілітрів цілком
достатньо для того, щоб насолодитися якимось певним смаком. Пам’ятаю, як у дитинстві варення з літрової банки домочадці доїдали тільки тому, щоб не пропало.
■ Очевидно, маєте в запасі й продукти, що поки
не з’явилися в роздрібній торгівлі?
— Нині повним ходом відпрацьовуємо кілька рецептів соусів — із останніми збираємося дебютувати вже цього літнього сезону. Протестували й дуже цікавий продукт —
суміш для приготування печива. Узявши такий набір, можна
йти в гості. Гарантую: позитивні емоції будуть забезпечені.
Та й на приготування такого печива витрачається всього 15
хвилин. Коли ми спробували зробити це вдома, то було ніби
якесь чудо. Найдужче мені подобається суміш для приготування шоколадного печива — у її складі шматочки грецьких горіхів, шоколаду, якісне какао. Мушу сказати, що ми не
одні такі крафтові виробники в Полтаві. Наші колеги роблять
смачнющі в’ялені помідори, приправи, печуть чудовий хліб,
виготовляють крем-мед, сири, ковбаси... Коли все це пробуєш, то розумієш, що от такими й мають бути справжні продукти харчування. І мене ніхто не переконає, що в Україні їх
немає. Інша річ, що все тримається на таких ентузіастах, як
ми, котрі роблять те, що їм до вподоби, із вірою, що це буде
оцінене людьми. Я вважаю, маленькі сімейні підприємства,
де у виготовлення продукту вкладають душу, — одна з моделей, схожих на європейську модель розвитку. І, до речі, у
Західній Європі є країни, в яких мало не риса ментальності
— купувати продукти в невеликих виробників, що майже не
відрізняються від домашніх. Мені хотілося б, щоб і українці приділяли більше уваги якості їжі, щоб вона приносила їм
задоволення, а не була банальною «заправкою пальним».
■ Романе, наважуся припустити, що ви з дружиною за освітою технологи.
— Зовсім ні. Я вчився на інженера, проте не закінчив
вишу — довелося йти працювати. У Оксани ж дві вищі освіти. Тож у нас нормальна сім’я — дві вищі освіти на двох.
■ Нині, коли у вас зовсім крихітна донька, ваша
дужина навряд чи має можливість сповна віддаватися бізнесу.
— Так, тепер, так би мовити, головним технологом
виступає теща Тетяна Григорівна. Думаю, невдовзі до неї
приєднається й моя мама. Так що наш сімейний бізнес стане іще «сімейнішим» (сміється). Гадаю, за брендом «Ендорфін» стоїть дещо більше, аніж просто фірма, яка продукує варення. І нас із Оксаною неймовірно радує, коли отримуємо добрі відгуки про нашу продукцію. Хоча якби ще
п’ять років тому хтось сказав, що отримуватимемо слова
подяки за те, що варимо хороше варення, я б не повірив.
Нас це дуже тішить і надихає. Я навіть подумую про створення невеликого закритого клубу «Ердорфін фемелі», де
ми могли б разом із поціновувачами нашого продукту проводити тестування нових смаків. Зворотний зв’язок — це
частина нашої стратегії розвитку. Особливо нас окрилюють ярмарки, під час яких маємо можливість читати захват на обличчях людей, бачити, як у декого просто дар
мови зникає. І все це від такого простого продукту, як варення. До речі, була ситуація, коли одному чоловіку з Дніпра на Новий рік подарували набір нашого варення. Продукт
справив на нього таке сильне враження, що він виявив бажання стати нашим дилером. Звісно, періодично бувають
складні моменти, оскільки підприємництво в Україні — нелегка річ. Особливо коли підприємство невелике, інвестицій катма, кредитів не дають. Доводиться рахувати кожну
копійку. Але коли бачиш, наскільки позитивно на наше варення реагують люди, думаєш, що все-таки ми виготовляємо класний продукт, а на всілякі дрібниці не варто звертати уваги.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЧЕРВНЯ 2018

СПОРТ
Томас Грімм
президент української прем’єр-ліги
Григорій ХАТА
Такого, щоб на переправі,
в міжсезоння, склад учасників найсильнішої ліги України змінився на третину, — в історії вітчизняного футболу ще
не було. Утім чому дивуватися, бізнес, як-то кажуть, диктує
свої правила. Будучи ніби візитною карткою свого власника,
професіональний футбольний
клуб у нашій країні значною
мірою, якщо не цілком і повністю, залежить від його фінансового благополуччя та стійкості.
А, як відомо, українська економіка нині переживає свої далеко не найкращі часи. Дивлячись на фінансові справи одеського «Чорноморця», котрий задля того, аби розрахуватися з
боргами, виставляє на аукціон
свій стадіон, зовсім нескладно пояснити виліт «моряків» із
прем’єр-ліги. Утім у клубі сподіваються, що в сезоні-2019/2020
одеська команда знову гратиме
серед футбольної еліти країни.
Водночас майбутнє двох інших
невдах попереднього чемпіонату
країни — «Сталі» та «Зірки» —
взагалі залишається невизначеним. Подейкують, що обидва колективи можуть припинити своє
існування.
На цьому тлі продаж бразильця Фреда з «Шахтаря» до
«Манчестер юнайтед» за рекордні для українського футболу 60
мільйонів євро виглядає чимось
неосяжним. Але, слід визнати,
«блиск» та «злидні» були й залишаються невід’ємними атрибутами людського життя.
В умовах, коли український
футбол перебуває в зоні серйозної турбулентності, справж-
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«Щоразу матч за Суперкубок України справді ставав чимось таким, де в
усьому була приставка «супер». Супермісто — суперстадіон — супершоу
— суперматч — суперемоції... Так було під час попередніх розіграшів, так,
упевнений, буде під час ювілейного — 15-го».

■ ФУТБОЛ

У зоні турбулентності
Новий чемпіонат у найсильнішій футбольній лізі України розпочнеться одразу з чотирма
клубами-новачками
нім дивом виглядає поповнення прем’єр-ліги одразу чотирма новими членами. Призери
минулої першості в першій лізі
— «Арсенал-Київ», «Полтава»,
«Десна», а також «Львів», який
після об’єднання з «Вересом»
здійснив карколомний стрибок
із другого до вищого дивізіону,
— всі вони фігурують в оприлюдненому прем’єр-лігою календарі першого кола наступного сезону.
І нехай у вчорашніх представників першої ліги існують невирішені питання з відповідністю
їхніх клубних арен регламенту УПЛ (йдеться про відсутність
на футбольних полях підігріву),
атестат від ФФУ для участі в
найсильнішій першості країни всі вони отримали. Так само
процедуру елітного ліцензування пройшов у Національній федерації й «Львів», хоча юридично завершеною його рокіровка з
«Вересом» вважатиметься лише
після схвалення УЄФА.
Тим часом у прем’єр-лізі вже
розпочали активно готуватися
до старту нового сезону, котрий
уже традиційно в Україні відкривається матчем за Суперкубок. Як і в попередні роки, господарем цього поєдинку, в яко-

Григорій ХАТА
Після приходу до керма Федерації волейболу України уродженця Івано-Франківщини Михайла Мельника ставлення
цієї організації до національних збірних
змінилося кардинальним чином. Якщо
раніше, скажімо, для чоловічої збірної
України проблемою була спортивна форма, то сьогодні перша волейбольна команда країни сконцентрована на своїх безпосередніх завданнях, намагаючись досягти якомога кращого результату на міжнародних спортивних змаганнях.
Донедавна про участь «синьо-жовтих»
у Євролізі — комерційному турнірі під егідою Європейської конфедерації волейболу — взагалі не йшлося. Проте вже другий
рік поспіль національні збірні України беруть участь у цих престижних змаганнях.
Минулого літа обидві наші команда — й чоловіча, й жіноча — сенсаційно виграли дебютний для себе розіграш Євроліги. Турнір, звісно, не найсильніших збірних континенту, проте сам факт перемоги говорив
про серйозні амбіції «синьо-жовтих».
Не секрет, що у волейбольному світі
неабиякою популярністю користується Світова ліга, проте стати її учасником
можуть лише вісім перших за рейтингом
збірних Старого світу.
І чоловіча, й жіноча збірні України в
рейтингу Європейської конфедерації волейболу посідають місця в другому десятку. За таких умов заявитися можна лише
до другого за рейтингом турніру збірних
— Євроліги.
Із нинішнього сезону ці змагання зазнали ребрендингу, й європейських ліг
стало дві — золота та срібна. Змінили організатори турніру й регламент баталій основного розіграшу, запропонувавши учасникам Золотої євроліги вирішувати переможців у «фіналі чотирьох».
Аби пробитися до вирішального раунду, де одне з чотирьох місць, незалежно від результату в групі, діставалося
його господарю, кожній із наших збір-

❙ Потрапивши до ПЛ, окрім кубкових спарингів, матиме тепер чернігівська «Десна» й досвід зустрічей
❙ із «Динамо» в чемпіонаті країни.
❙ Фото УНІАН.
му 21 липня знову зійдуться
«Шахтар» та «Динамо», виступить Одеса. А вже наступного дня відбудуться перші матчі
XXVII чемпіонату України.

Регламент головного турніру країни залишиться незмінним, хоча вітчизняна футбольна
спільнота й прагне якнайшвидше повернутися до старого фор-

■ ВОЛЕЙБОЛ

■ ТАБЛО

Майстер-клас від фаворитів
Обидві волейбольні збірні України не зможуть
захистити титул переможця Євроліги

❙ Без своїх лідерів-легіонерів жіноча збірна України не змогла конкурувати
❙ з фаворитами цьогорічного розіграшу Золотої євроліги.
❙ Фото з сайта www.cev.eu.
них потрібно було претендувати на перемогу в своєму квартеті. У підсумку ж
ні чоловічій команді під керівництвом
латвійського спеціаліста Угіса Крастіньша, ні нашому жіночому колективу, котрий очолює Гарій Єгіазаров, пробитися до «фіналу чотирьох» не вдалося. Обидві збірні, провівши за останні
три тижні по шість матчів, у своїх гру-

мату «16 команд — два кола».
Але, як заявляють вітчизняні
футбольні функціонери, таких можливостей у «гри номер
один» в Україні наразі немає. ■

пах синхронно посіли треті місця.
Виглядає так, що за рік гра «синьожовтих» серйозно регресувала, проте причина їхнього непереконливого виступу у
виграній торік Євролізі полягає не тільки в неоптимальному складі команд, а
й, що головне, нинішній розіграш «позолоченої» Євроліги значно додав у своєму
репрезентативному складі.

Золота євроліга. Груповий етап. Чоловіки. Туреччина — Україна — 3:0, Україна —
Словенія — 3:0, Голландія — Україна — 2:3,
Україна — Голландія — 2:3, Словенія — Україна — 3:2, Україна — Туреччина — 3:2.
Підсумкове становище: Туреччина — 13,
Голландія — 12, Україна — 9, Словенія — 2.
Жінки. Азербайджан — Україна — 3:1,
Болгарія — Україна — 3:1, Португалія — Україна — 0:3, Україна — Португалія — 3:1, Україна — Болгарія — 0:3, Україна — Азербайджан — 0:3.
Підсумкове становище: Болгарія, Азербайджан — 15, Україна — 6, Португалія — 0.
Приміром, нашій жіночій збірній за
перемогу в групі довелося суперничати
з потужною командою Болгарії, котра в
єврорейтингу посідає високе дев’яте місце, та амбіційною збірною Азербайджану — тріумфатором Євроліги-2016. Проте відібрати у фаворитів квартету, котрі
дісталися фінішу з рівним очковим доробком, бодай один бал підопічні Гарія Єгіазарова не змогли, обмежившись гостьовою та домашньою (усіх своїх суперників
наші національні збірні приймали у Івано-Франківську) перемогами над аутсайдером «пульки» — Португалією.
Нинішній розіграш оновленої Євроліги подарував можливість зіграти з іменитим суперником і нашим чоловікам. У не
зовсім далекому минулому збірна Голландії — чемпіони Олімпіади в Атланті-1996
та переможці Світової ліги того ж року.
Тоді як в активі турецьких волейболістів є
«срібло» ЧС-2010. Кожного з цих опонентів, між якими й точилася боротьба за єдину путівку до «фіналу чотирьох», команда
Крастіньша по разу обіграла (3:2), продемонструвавши при цьому неабияку жагу
до перемоги. Вочевидь саме таких поєдинків і не вистачало раніше нашим національним збірним для їхнього успішного виступу на міжнародній арені. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Мрію про побудову в Києві фестивального кіноцентру»
Андрій Халпахчі розповідає про переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість»
і плани на майбутнє

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЧЕРВНЯ 2018

■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

Два весілля —
одна наречена
Кортні Кокс поведе під вінець
на 12 років молодший рок-музикант
Зірка серіалу «Друзі» Кортні Кокс, якій наступного тижня виповниться 54 роки, вже цього літа вийде
заміж. Під вінець актрису поведе 41-річний рок-музикант Джонні МакДейд. За організацію весілля взялася найближча подруга Кортні — Дженніфер Еністон.
Для обох актрис серіал «Друзі» виявився пророчим —
їхня дружба перейшла у реальне життя і триває з часів
зйомок сіткому. Звісно, що саме Еністон стане почесною дружкою на весіллі Кокс, повідомляє видання The
Mirror. Пара візьме шлюб на батьківщині Джонні, в Північній Ірландії. А друга церемонія, для рідних та друзів,
відбудеться на пляжі в Малібу. Співатиме на весіллі Ед
Ширан, який і познайомив майбутнє подружжя. Актриса на момент знайомства мала однорічну донечку Коко
від актора Девіда Аркетта, якій нині вже тринадцять.
Нагадаємо, Кортні і Джонні разом із 2013 року. В
2014-му пара навіть оголосила про заручини, однак до
весілля справа не дійшла: між ними пробігла чорна кіш-

ка (цією кішкою, подейкують, є непростий характер далеко не юної нареченої),
Кортні та Джонні припинили стосунки. Але в
2017-му зрозуміли, що не можуть жити один
без одного, й знову почали зустрічатися.
Першою помітною стрічкою для Кортні
Кокс став фільм «Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин» (1994), у якому та знялася разом
із коміком Джимом Керрі. Хоча до того Кортні вже десять років знімалася, та лише тепер
вродливу актрису помітили й запросили в сітком «Друзі» — Кортні знялася в усіх його десяти сезонах, які йшли з незмінним успіхом.
Далі були ролі в хорорі «Крик» — Кокс знялася в усіх чотирьох його частинах. В останні роки актриса переважно продюсує фільми. Так, у серіалі «Місто хижачок» вона
не тільки виконала головну роль, а й стала режисером та виконавчим продюсером. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №61
❙ Кортні Кокс.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 11 до 17 червня
Овен (21.03—20.04). Усе
буде просто чудово, якщо ви спробуєте зрозуміти, чого ж, власне, хочуть ваші колеги. Поки ви не знайдете з ними спільної мови, навряд чи
вдасться працювати згуртовано та
продуктивно, а це дуже важливо.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Телець (21.04—21.05). Постарайтеся провести відпустку разом iз коханою людиною. Всi необґрунтовані спалахи попередніх місяців поясніть втомою. Вона
вас пробачить, оцінить і ще міцніше покохає.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Близнюки (22.05—21.06).
Уже невдовзi матеріальні проблеми успішно вирішаться. Але обачність у витратах усе-таки не завадить. Максимум коштів витратiть
на якісний відпочинок — він вам
потрібен.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

Рак (22.06—23.07). Усе залежить тільки від вас. Генеральні репетиції пройшли успішно, прем’єра
не за горами. Зірки налаштовані
оптимістично. Отже, даємо третій
дзвінок і піднімаємо завісу. Світ
аплодує вашим успіхам.
Дні: спр. — 17; неспр. — немає.
Лев (24.07—23.08). Відповідний момент для самовдосконалення. Більше уваги рідним, коханим, не відмахуйтеся від їхнiх
проблем, вважаючи, що подібні дрібниці не варті уваги. Будьте
ще добрішими до тих, хто залежить від вас.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Діва (24.08—23.09). Ви зітхнете вільніше. Основні проблеми
вирішаться самі по собi, а з дрібницями зумієте впоратися заввиграшки. Якщо у вас i є якiсь проблеми, то ви також зумiєте їх подолати з легкiстю.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

Терези (24.09—23.10). Раніше ви завжди самі робили вибір, а
тепер вибрали вас. І не хочуть відпускати, що б не трапилося. Нехай
це полон, але все-таки приємний. У
справах постарайтеся не потрапити
на вудку лестощів.
Дні: спр. — 14; неспр. — 17.
Скорпіон (24.10—22.11).
Стримавши власні амбіції, ви зможете виявити тих, хто ладен поживитися за ваш рахунок, і дасте гідну відсіч. Перед вами постане вічна проблема батьків і дітей. Талант
дипломата в цьому випадку просто необхідний.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Стрілець (23.11—21.12).
Ситуація, в яку ви потрапили, непередбачувана, адже важко припустити, якими можуть бути наслiдки.
У будь-якому випадку адреналін у
крові вам забезпечений.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Козеріг (22.12—20.01).

Влаштуйте перестановку в будинку, зазирнiть у книгу про фен-шуй,
яка допоможе відмінно впоратися
з поставленим завданням. Повірте,
це те, що потрібно. Головне — правильно визначити сторону світу.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Водолій (21.01—19.02). Зірки обiцяють істотне поповнення вашого бюджету. Перш ніж залишити
неабияку суму в модних магазинах,
запишіться у фітнес-клуб. Не завадять спортивнi вправи i прогулянки
на свiжому повiтрi.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Риби (20.02—20.03). Не
варто спокушатися уявними перемогами як у професійній сфері, так
і на особистому фронті. Ви легко
розлучаєтеся з тим, що дісталося
без великих труднощів. Лише процес завоювання принесе справжнє
задоволення.
Дні: спр. — 10; неспр. — немає. ■

■ ПОГОДА
9—10 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +25...+27.
Пiслязавтра температура вночi +14...+16, удень +25...+27.
мінлива

хмарність

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +13...+15, удень
+25...+27.
хмарно
Вiнниця: помiрний дощ. Уночi +13...+15, удень +26...+28.
Одеса: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi +16...+18,
удень +23...+25.
дощ
7 червня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 18-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20.

сніг

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ. Трускавець: уночi +12...+14, удень +25...+27. Моршин: уночi +12...+14, удень +25...+27.

дощ,
гроза

Північ
Захід

00…00
+11…+17
+24…+30
00…00
+11…+16
+24…+29

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

00…00
+10…+16
00…00
+23…+28
+11…+16
+23…+28
Схід

Центр

00…00
+11…+16
00…00
+23…+28
+11…+16
+23…+28

+9…+14
00…00
00…00
+21…+26
+7…+13
+18…+24

Південь +12…+17
00…00
Інформація
+25…+30
00…00
надана
+12…+16 Гідрометцентром
+25…+29
України.
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По горизонталі:
1. Голлівудський актор, зірка
фільмів «Пірати Карибського моря»
та «Чарлі і шоколадна фабрика». 3.
Офіцерський чин у царській армії, що
відповідав званню капітана. 9. «Чарзілля червона рута зорею упала в ...
Здавалось, що це навіки, здавалось
— на все життя» (пісня). 10. Річка, на
якій стоїть Житомир. 11. Столиця Гондурасу. 13. Полон, рабство. 14. Крамниця, де виготовляються і продаються
ліки. 17. Промова, яка виголошується,
як доповнення головного виступу. 20.
Назва населеного пункту. 21. Стиль
пізнього класицизму в мистецтві та
архітектурі, характерний для початку
ХІХ століття. 22. Невеличка посудина
для чаю чи кави. 23. Кришка у льосі.
По вертикалі:
1. Старовинна міра земельної
площі в Київській Русі, а пізніше в Україні, Росії та Білорусі. 2. Село під Києвом, де розташовується Національний
музей архітектури і побуту України. 4.
Президент Нікарагуа. 5. Спосіб обробки металу, який застосовується при ви-

готовленні металевих балок, рейок,
кутів, арматури та інших виробів сталої форми. 6. Насичений розчин цукру.
7. Міністр соціальної політики України.
8. Штат на північному сході США. 12.
Задні ряди чи верхні яруси в театрі чи
цирку, на які зазвичай продавали «стоячі» квитки. 15. Африканська країна.
16. Місто на Запоріжжі. 18. Матеріал,
на якому пишуть і друкують книги. 19.
Прапор. ■
Кросворд №58
від 1—2 червня

■ ПРИКОЛИ
Директор банку запитує бухгалтера, який прийшов влаштовуватися на
роботу:
— Скільки часу ви пропрацювали
на останньому місці роботи?
— Чотири роки.
— А чому звільнилися?
— Амністію оголосили.
***
— Абраме, ви стiльки рокiв прожили з дружиною, а й досi ходите, тримаючись за руки.
— Та це я її тримаю, бо тiльки-но
вiдпущу, вона пiде витрачати грошi.
***
Рабинович продає на базарі кавуни. На цiннику написано: «Один кавун — 3 гривнi, три кавуни — 10 гривень». Підходить чоловiк і купує кавун за три гривнi, потім iще один кавун також за три гривні, потім iще
один. На прощання радісно каже Рабиновичу:
— Дивись, я купив три кавуни, а
заплатив лише 9 гривень! Не вмієш ти
торгувати!

Рабинович дивиться йому вслід:
— І ось так завжди — беруть
по три кавуни замість одного, а потім
учать мене комерції.
***
— Чув, що нашого начальника
переводять iз підвищенням? Цікаво,
хто займе його місце?
— Упевнений, що це буде дуже
хороша і гідна людина. Адже я себе з
самого раннього дитинства знаю.
***
— Чому заповіт родичам озвучують після смерті заповiдальника?
— Щоб вони не могли йому помститися.
***
Зустрічаються два співробітники. Один другому:
— Я зараз був у шефа, і в мене
дві новини. Одна хороша, інша погана. З якої почнемо?
— Давай iз поганої.
— Мене звільнили.
— А яка ж гарна?
— І тебе теж.
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